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das políticas externa e de defesa do Brasil. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
(CREDN) da Câmara dos Deputados desempenhou um papel ativo nesse processo ao legislar, debater 

Estabeleci como prioridade da minha gestão na Presidência da CREDN, para a área de Defesa, 

sentido, a Comissão atuou com tenacidade para aprovar, no Plenário da Câmara, o Projeto de De-
creto Legislativo nº 818, de 2013, que veicula as três proposições fundamentais: a Política Nacional 

legitimidade da Defesa Nacional, dispondo, dentre outros, sobre a cidadania; os conceitos; as estrutu-

e os riscos e ameaças que a envolvem. Ademais, analisados conjuntamente, informam a percepção 
do Brasil em questões relativas à segurança nacional e regional e os mecanismos de participação civil 
nos assuntos de defesa. Com isso, o Brasil passou a integrar o seleto grupo de nações que confere 
transparência, para si mesmo e para o mundo, aos princípios e estratégias que regem sua Defesa. 

Nessa mesma linha, vale destacar que a CREDN acompanhou o desenvolvimento dos principais 

-

-
quina de espionagem e que o Brasil era um de seus principais alvos, a CREDN se posicionou em 

-
cípio admitia “apenas” executar ações de segurança. Face às novas informações sobre a extensão 

-

conjunta proposta pelo Brasil e pela Alemanha foi aprovada por unanimidade na Assembleia Geral 

privacidade, a liberdade e a segurança das comunicações. 

No Brasil, entre os encaminhamentos com vistas a proteger o país da interceptação de comuni-
cações e outras formas de vulnerabilidades, aprovamos a regulamentação da Comissão Mista de 
Controle das Atividades de Inteligência (CCAI). Depois de 11 anos de tramitação, o Congresso agora 

do Sistema Brasileiro de Inteligência. Vale ressaltar que a presidência desse Colegiado Parlamentar 
Misto é exercida, alternadamente, pelos Presidentes das Comissões de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para mandando de um ano.

I - APRESENTAÇÃO

Deputado Nelson Pellegrino (PT/BA)
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Para reforçar esse objetivo, defendemos junto à CREDN que os investimentos em Centros de Defesa 
Cibernética, hoje existentes nas Forças Armadas, sejam incorporados ao PAC – Programa de Aceleração do 

-
gência para um patamar bem superior ao atual. 

O Brasil não tem pretensões que ameacem a segurança de outros países, mas precisa ter capacidade de 
dissuadir e de se proteger. Alinhados com essa visão, concentramos nosso apoio, no que se refere às emendas 

do pré-sal; no projeto Proteger, do Exército, concebido para assegurar nossas instalações mais estratégicas; e 
para a Aeronáutica, apoio ao reequipamento com novos aviões-caça, o desenvolvimento em parceria com a Em-

lançamento de satélites de Alcântara, além de outros projetos importantes para a Defesa do País.

-

e emergentes no comércio global. 

A OMC fechou o ano com seu primeiro acordo em quase 20 anos, fortalecendo o espaço multilateral de 
negociação comercial, reforçando a participação dos países emergentes. Os interesses divergentes entre as 

economia mundial e a criação de 21 milhões de postos de trabalho. O acordo permite cortar em pelo menos 10% 
os custos internacionais do comércio exterior, em burocracia e procedimentos antiquados, além de promover o 
equilíbrio entre as economias, favorecendo os países mais pobres e empresas de menor porte.

Ainda nesse contexto, vale destacar que outro brasileiro também conquistou, no voto, o cargo de Vice-
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica. Trata-se do advogado 
Roberto de Figueiredo Caldas, que exercerá mandato no biênio 2014-1015. A ocupação desses postos por 
brasileiros é resultado do reconhecimento e da importância que o País conquistou no cenário internacional. 

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional procurou contribuir para que o Brasil fortaleça 
seu protagonismo no cenário global. Para tanto, acompanhou atentamente os fatos importantes da política 

-
cias públicas com o então ministro das Relações Exteriores; avaliou as perspectivas do comércio global com 

-
rismo e Grandes Eventos, em setembro de 2013. Esse evento, que contou com a participação de alguns dos 
melhores especialistas do Brasil e do Mundo, apresentou cenários relacionados aos riscos inerentes à situação 
atual do Brasil como sede de importantes encontros de dimensão global; medidas que os governos e entidades 
privadas deverão adotar para afastar riscos e garantir a efetiva segurança de atletas, turistas e de autoridades 
nos eventos esportivos e ainda analisou características e motivações de grupos e indivíduos responsáveis por 
ações terroristas. 

O debate havido no âmbito do seminário contribuiu para a catalisação de ideias e para o fornecimento de 
subsídios para uma agenda de políticas relacionadas ao tema, o que se mostrou especialmente oportuno, tendo 

Jogos Olímpicos em 2016.

Somaram-se às atividades ordinárias da Comissão, os trabalhos desenvolvidos por suas três Subcomissões 

para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa); por suas duas Subcomissões Especiais (para Acompanhar 
as Atividades da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas; para Acompanhar as Atividades da Conferência 
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-
res brasileiros presos na Bolívia. Este grupo teve atuação marcante nos diálogos e nas tratativas com as autoridades 
brasileiras e bolivianas, o que contribuiu para a libertação de todos os detidos naquele país.

Em missões ao exterior e na recepção de visitantes estrangeiros à Comissão, vivenciamos a diplomacia 
parlamentar na prática. Percebemos que ela contribui efetivamente para a evolução das relações internacio-

Conselho de Segurança, de modo a assegurar um assento permanente ao Brasil. Nesses diálogos, procuramos 

acumulamos eventos que acrescentaram consistência política, abertura de espaços comerciais e fortalecimento 

deliberativas, audiências públicas, reuniões com membros do Corpo Diplomático e com autoridades civis e 
militares brasileiras. 

-
ponsáveis, direta ou indiretamente, pela elaboração e pela execução das políticas ligadas ao campo temático 
da Comissão. O Jornal CREDN impresso e na versão on line chegou a todas as representações diplomáticas 
estrangeiras no Brasil e às nossas representações no exterior, aproximando ainda mais esse público das ati-
vidades legiferantes do Colegiado.

-
nacionais e em Defesa, assim como aqueles que acompanham o dia-a-dia da nossa política externa, além dos 

Rio de Janeiro e São Paulo.

-
vas e requerimentos aprovados no Colegiado, com o objetivo de proporcionar uma maior compreensão acerca 
do nosso trabalho e da nossa missão institucional. Todo esse trabalho foi paralelamente difundido pelas redes 

e curiosos na temática, até pesquisadores e autoridades governamentais e de empresas privadas ciosas da 
importância do Brasil na cena internacional.

-
do entre nações de todos os continentes. Depois das atividades aqui relatadas e de outras que o espaço não 

e fortalecer políticas públicas contribuíram para um Brasil mais soberano e com maior inserção internacional.

e Deputadas que integram a CREDN, além da equipe da Secretaria da Comissão, sempre à disposição para 

Mais informações sobre as proposições legislativas, audiências públicas, seminários e outras atividades da 
CREDN aqui relatadas podem ser acessadas na íntegra por meio do site da Comissão: 
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II - MESA

NELSON PELLEGRINO

PERPÉTUA ALMEIDA

ÍRIS DE ARAÚJO

EDUARDO AZEREDO

Baiano de Salvador, Nelson Pellegrino (PT/BA), é formado em Direito pela Universidade 
Federal da Bahia. Está em seu quarto mandato como Deputado Federal. Em 2003 e 
2004, liderou a bancada do PT na Câmara dos Deputados, durante o governo do ex-
presidente Lula.

Nascida em Porto Walter, no Acre, Perpétua Almeida (PCdoB/AC), foi professora e ban-
cária. Está em seu terceiro mandato como Deputada Federal. Em 2012, foi presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Nascida em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Irís de Araújo (PMDB/GO), é formada 
em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Goiás.  Está em seu terceiro mandato 
como Deputada Federal. Foi Senadora no período de 2005 a 2006.

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Eduardo Azeredo (PSDB/MG),  é Engenheiro 
Mecânico e Analista de Sistemas. Prefeito de Belo Horizonte/MG, no período de 1990 a 
1992; Governador do Estado de Minas Gerais no Período de 1995 a 1998 e Senador no 
Período de 2003 a 2011.
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III - INTEGRANTES DA COMISSÃO

Deputada ÍRIS DE ARAÚJO

 TITULARES      SUPLENTES

PT
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PP

J

(Deputado do PRB ocupa a vaga)   

DEM

       

PR

(Deputado do PSD ocupa a vaga)  

(Deputado do PSDB ocupa a vaga)   (Deputado do PTB ocupa a vaga)

       (Deputado do PROS ocupa a vaga)

PDT

(Deputado do PSB ocupa a vaga)   (Deputado do PSOL ocupa a vaga)
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PMN

(Deputado do PRB ocupa a vaga)   (Deputado do PTB ocupa a vaga)

PROS

 

PSOL
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ALFREDO SIRKIS 

A Subcomissão Permanente dos Projetos Estratégicos das Forças 
Armadas foi instituída em 8 de agosto de 2012 com a aprovação do 
Requerimento 165 de autoria da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-
AC) que atuará como presidente do colegiado. Para a deputada, o 

para a Marinha, Exército e Aeronáutica.

A Subcomissão Permanente dos Projetos Estratégicos das Forças 
Armadas terá um Relator-Geral, deputado Vitor Paulo (PRB/RJ) e três 
para cuidarem dos interesses de cada Força Armada.

Caberá ao deputado Hugo Napoleão (PSD-PI) focalizar as priorida-
des da Marinha do Brasil. Ex-ministro da Educação e ex-Senador da 
República, ele está em seu terceiro mandato como deputado federal. 
O deputado está no PSD desde 2011 e foi vice-líder do partido na 
Câmara.

O deputado Vítor Paulo (PRB-RJ) será o principal responsável pe-
los projetos do Exército Brasileiro. O parlamentar é um dos fundadores 
da sigla e foi presidente nacional do PRB. Está em seu primeiro man-
dato e foi líder do seu partido entre 2011 e 2012.

Os projetos da Força Aérea Brasileira (FAB) estarão sob a respon-
sabilidade e coordenação do deputado Leonardo Gadelha (PSC-PB). 
Ex-deputado estadual, o deputado é professor universitário, foi consul-
tor do PNUD e Secretário de Infraestrutura da Paraíba. 

Hugo Napoleão

Vítor Paulo

Leonardo Gadelha

Deputada 
Perpétua Almeida
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do

ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

do

-
dman

BETO OLIVEIRA

GABRIELA KOROSSY
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do
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VI - PROPOSIÇÕES APRECIADAS

- Poder Executivo - que  “altera o art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º 

RELATOR: Deputado  (PRB-RJ)
Parecer pela aprovação.

   
Poder Executivo - que “Submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Cameroun sobre Cooperação no Campo do Turismo, assinado em Brasília, em 4 de agosto de 
2010.”
RELATOR: Deputado  (PSDB-MG)
Parecer pela aprovação.

   
Poder Executivo - “Submete à consideração do Congresso Nacional o 

texto do Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Canadá, celebra-
do em Brasília, em 8 de agosto de 2011.”
RELATOR: Deputado  (PSD-PI)
Parecer pela aprovação.

Poder Executivo - “Submete à consideração do Congresso Nacional 
-

rativa do Brasil e o Governo da Romênia, assinado no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010.”

Parecer pela aprovação.

 - Poder Executivo - “Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique, assinado em Brasília, em 17 de junho de 2010.” 
RELATOR: Deputada Benedita da Silva (PT-RJ)
Parecer pela aprovação

   
-  Poder Executivo - “Submete à consideração do Congresso Nacional o 

Isenção Parcial de Vistos para Portadores de Passaportes Comuns, assinado em Brasília, em 26 
de agosto de 2011.”
RELATOR: Deputado Átila Lins (PSD-AM)
Parecer pela aprovação
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 - Poder Executivo - “Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Tcheca sobre Cooperação em Matéria de Defesa, assinado em Praga, em 13 de setembro de 
2010.”
RELATOR: Deputado José Genoíno (PT-SP)
Parecer pela aprovação

   
  Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacional 

o texto do Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-

RELATOR: Deputado Márcio Marinho (PRB-BA)
Parecer pela aprovação

 - Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo sobre a Segurança da Aviação Civil entre o Governo da República Federativa do 

julho de 2010. 
RELATOR: Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP)
Parecer pela aprovação

Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Quênia, assinado em Brasília, em 14 de setembro de 2010. 
RELATOR: Deputada Benedita da Silva (PT-RJ)
Parecer pela aprovação

   
  Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacional o 

texto Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
-

osas, celebrado em Brasília, em 9 de outubro de 2006. 
RELATOR: Deputado Damião Feliciano (PDT-PB)
Parecer pela aprovação

do deputado Gean Loureiro - Regula as ações de Polícia Ad-
ministrativa exercida pelas Polícias Militares no exercício da Polícia Ostensiva e da Preservação 
da Ordem Pública, e dá outras providências. 
RELATOR:  Deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ)
Parecer pela aprovação, nos termos do Substitutivo adotado na Comissão de Segurança Pública 
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-

RELATOR: Deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ)
Parecer pela aprovação

   
 do Poder Exexutivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

Parecer pela aprovação.

   
  - do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Islâmica da Mauritânia, celebrado em Brasília, em 17 de fevereiro de 
2012.
RELATOR: Dep. Walter Feldman (PSDB-SP)
Parecer pela aprovação

   
  Submete à consideração do Congresso Na-

cional o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa em Matéria 

RELATOR: Deputado Marco Maia (PT-RS) 
Parecer pela aprovação

   
 do Poder Executivo -  Submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Sérvia sobre Cooperação em Matéria de Defesa, assinado em Belgrado, em 29 de novembro 
de 2010. 

Parecer pela aprovação

   
 - do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa 

assinado em Brasília, em 21 de setembro de 2011. 
RELATOR: Dep. Marco Maia (PT-RS)
Parecer pela aprovação

   
  do Poder Executivo - Submete à apreciação do Conresso Nacional 

o Texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
-

RELATOR: deputado Sebastião Bala Rocha (PDT-AP)

O Parecer do Relator, deputado Sebastião Bala Rocha (PDT-AP), passou a constituir voto em 
separado.
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Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para prever o atendimento pelos serviços de saúde das 
Forças Armadas dos seringueiros que, entre 1943 e 1945, foram alistados pelo Serviço Especial 

  - do Poder Executivo - Submete à apreciação do Congresso Nacional 
o Texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

2011. 

Parecer pela aprovação 

   
 - do deputado Gean Loureiro - Regula a investigação criminal 

Parecer pela aprovação

   
 do deputado Otávio Leite - Acrescenta Parágrafo Único ao art. 9º 

Nacional de Imigração”. 

com Substitutivo alterado por esta Complementação de Voto.

 Dispõe sobre a proteção às investigações do Sistema de Inves-
tigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - SIPAER, o acesso aos destroços de aeronave; 

-
tica; e dá outras providências. 

Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as causas, consequências e respon-

sáveis pela crise do Sistema de Tráfego Aéreo Brasileiro, desencadeada após o acidente 

aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737-800, da GOL (Vôo 

1907), e um Jato Lagacy, da América Excelaire, com mais de uma centena de vítimas fatais.

Parecer: Aprovado o Substitutivo do Senado ao PL nº 2453, de 2007.

   
do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-
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RELATOR: deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP)
Parecer pela aprovação.

   
 - do Poder Executivo - Submete à apreciação do Congresso Nacional 

-

Brasil, assinado em Brasília, em 13 de abril de 2010. 
RELATOR: deputado Nelson Pellegrino (PT-BA).
Parecer pela aprovação.

 - do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-
nal o texto do Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Québec, 
celebrado em Brasília, em 26 de outubro de 2011. 

Parecer pela aprovação.

   
 - do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argentina sobre Cooperação na Área de Bioenergia, Incluindo Biocombus-
tíveis, celebrado em Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011. 
RELATOR: deputado Geraldo Thadeu (PSD-MG)
Parecer pela aprovação.

   
 -  Representação Brasileira no Parla-

-
nião Ordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC), em San Juan, em 2 de agosto de 2012, 
que estabelece a Estrutura do Instituto de Política de Direitos Humanos (IPPDH). 
RELATOR: deputado Geraldo Thadeu (PSD-MG)
Parecer pela aprovação.

do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Na-
cional o texto do Plano de Ação Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

assinado em Montevidéu, em 30 de maio de 2011.
RELATOR: Deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO)



Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacionalRELATÓRIO 2013

24 C R E D N

Parecer pela aprovação.

   
do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Acordo sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a República Federativa 
do Brasil e a República da Turquia, assinado em Ancara, em 7 de outubro de 2011. 
RELATOR: Deputado Leonardo Gadelha (PSC-PB)
Parecer pela aprovação.

   
 - Representação Brasileira no Parla-

mento do Mercosul - Aprova o texto do Protocolo de Montevidéu sobre Compromisso com a De-

RELATOR: Deputado Nelson Pellegrino (PT-BA)
Parecer pela aprovação, com substitutivo.

do Poder Executivo - Submete à apreciação do Congresso Nacional 
o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

Brasília, em 23 de novembro de 2009. 
RELATOR: Deputado Devanir Ribeiro (PT-SP)
Parecer pela aprovação.

   
do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Guiné, assinado em Brasília, em 21 de novembro de 2011. 
RELATOR: Deputada Janete Rocha Pietá (PT-SP) 
Parecer pela aprovação.

   
do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-

RELATOR: Deputada Iara Bernardi (PT-SP)
Parecer pela aprovação.

do Poder Executivo - Submete à consideração do Congresso Nacio-
nal o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo de Granada, celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
RELATOR: Deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO)
Parecer pela aprovação.
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Representação Brasileira no Parla-

RELATOR: Deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP)
Parecer pela aprovação

   
 do deputado Roberto de Lucena - Disciplina a decretação de 

medidas de defesa do Estado e das instituições democráticas, regulamentando o art. 136, § 1º e o 
art. 139, inciso III, da Constituição Federal e dá providências correlatas. 
RELATOR: Deputado João Ananias (PCdoB-CE)
Parecer pela aprovação, com emendas.
Aprovado o Parecer com emendas, contra o voto de deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ). Absteve-se 

   
 da deputada Perpétua Almeida - Acrescenta o art. 12-A na 

Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, permitindo que a propriedade intelectual sirva de garantia 

RELATOR: Deputado João Ananias (PCdoB-CE)
Parecer pela aprovação.

   
-

cutivo a criar um Colégio Militar em Macapá - Capital do Estado do Amapá.
RELATOR: Deputado Geraldo Thadeu (PSD-MG)
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VII - REQUERIMENTOS APRECIADOS

-
clusão dos trabalhos da Subcomissão Especial para acompanhar as atividades da Conferência 

   

Moção de Repúdio ao Governo da República Democrática Popular da Coréia (Coréia do Norte) em 

 
   

- do deputado WALTER FELDMAN - Requer a formação de 
delegação de parlamentares, desta Comissão em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, com o objetivo de acompanhar, “in loco”, as medidas que estão sendo tomadas pelos 
Governos Brasileiro e Boliviano para garantir o direito à ampla defesa e averiguar a dignidade das 
instalações onde estão os 12 torcedores do Corinthians detidos pela suspeita de envolvimento na 
morte de Kevin Beltrán Espada, torcedor do San Jose. 

   

autoridades judiciais daquele País. 

   

objetivando debater as ações do Plano Brasil Sem Miséria. 

abrangente, contemplando-se as ações de combate à fome no mundo e não apenas no Brasil.  
   

de audiência pública com a presença de Representante do Ministério das Relações Exteriores, a 

e de Defesa Nacional, sobre as providências que estão sendo tomadas pelo MRE a respeito das 
denúncias relativas à prática de assaltos e extorsões praticadas por membros da Guarda Nacional 

que sejam convidados, para a mesma audiência, um Representante da Assembleia Legislativa do 

 
   

- do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer o arquivamen-
to dos requerimentos remanescentes do ano de 2012, que foram apresentados na Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

-

   

-
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de audiência pública para debater a respeito dos três documentos estratégicos da defesa nacional, 
a saber: a Política de Defesa Nacional (PDN), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro 
Branco de Defesa Nacional (LBDN), encaminhados ao Congresso Nacional em julho de 2012. 

   
-

celentíssimo Senhor CELSO AMORIM, Ministro de Estado da Defesa, para, em audiência pública 
no âmbito desta Comissão, discorrer a respeito do planejamento estratégico para o ano de 2013, 
e em especial, acerca do contingenciamento dos recursos orçamentários para as forças armadas. 

   
do deputado ALFREDO SIRKIS - Requer a criação de sub-

comissão especial no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para acom-
panhar as atividades da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, conhecida como 

   
da deputada JANETE ROCHA PIETÁ - Requer a criação da 

Subcomissão Especial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no âmbito da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

   
da deputada JANETE ROCHA PIETÁ

de Audiência Pública no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para o dia 

“Ciclo de Debates”.  
   

do deputado  - Requer, no âmbito desta 

   
do deputado NELSON PELLEGRINO -

Exteriores, do Comércio Exterior e dos Assuntos Europeus da Bélgica, Senhor Didier Reynder. 

da deputada BENEDITA DA SILVA

República do Senegal. 
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do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 
-

bre Legislação Comparada em Concessões e Licitações Públicas, com o objetivo de promover o 

   
 - do deputado 

de audiência pública para discussão da falta de legislação brasileira as novas regras internacionais de 

do transporte marítimo, que poderá redundar na proibição de navios brasileiros em portos estrangeiros. 

   
 do deputado -

ção de Audiência Pública em conjunto entre a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias para discutir sobre o trabalho escravo de brasileiros no país e no 
exterior. 

somente pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.  

- do deputado 
audiência pública e criação de uma comissão para visitar as empresas participantes da licitação 
para a compra de caças pelo Brasil. 

   
- do deputado  - para representar a Co-

missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a participação no evento da ABRASA - Asso-
ciação Afro-Brasileira de Dança, Cultura e Arte a qual será agraciado com o Título de Embaixador 

   
 - do deputado DAMIÃO FELICIANO - para que sejam convida-

-

dos Médicos, e FLORENTINO CARDOSO, Presidente da Associação Médica Brasileira, para, em 
audiência pública nesta Comissão, debater sobre a decisão do Governo, de facilitar a entrada de mé-
dicos formados no exterior para trabalhar no Brasil, para responder à necessidade no setor no país. 

em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família.  
   

 - do deputado ALFREDO SIRKIS
representar a CREDN na 2ª Sessão do Grupo de Trabalho “Ad Hoc” (ADP) sobre a Plataforma de 
Durban para Ação Fortalecida (ADP), em Bonn, na Alemanha. 

   
 - do deputado  - Requer a criação de Grupo de 

Trabalho, no âmbito dessa Comissão, com o objetivo de acompanhar a situação dos torcedores 
brasileiros presos na Bolívia. 

-
balho, representantes do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do Conselho 
Nacional de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil.  
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- do deputado 
audiência pública com a presença da Ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, Miriam Belchior, do 
Planejamento, e do Ministro Marco Antonio Raupp, da Ciência e Tecnologia, para tratar do atraso 

 do deputado LEONARDO GADELHA - Solicita que seja en-
caminhado pedido de informações à ilustríssima Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e 

de Chancelaria do MRE. 

   
 - do deputado LEONARDO GADELHA - Solicita que seja enca-

de Aguiar Patriota, informações sobre a não convocação dos aprovados no último concurso para 

   
 - da deputada JANETE ROCHA PIETÁ - Requer a publicação 

de um livro pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional contento trancrição dos 

 - do deputado WALTER FELDMAN
representar a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em evento promovido pela 

Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Rocha Padilha, que ocorrerá entre os dias 29 de abril 
a 08 de maio de 2013. 

   
 - do deputado JOSIAS GOMES -

no dia 27 de abril de 2013, na cidade de Argel, na Argélia. 

-
siléia.

   
- do deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Requer 

-

   

-
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tos por economia de combustível. 

   

de Audiência Pública com a presença de representantes convidados de Ministérios, autoridades 

eventos no Brasil. 

   

de missão da Subcomissão Permanente para Acompanhar os Projetos Estratégicos das Forças 
Armadas para visitar as instalações do projeto piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras - Sisfron, na cidade de Dourados - MS.

-

   

seminário no âmbito da Subcomissão Permanente para Acompanhar os Projetos Estratégicos das 
Forças Armadas, objetivando ouvir especialistas temáticos. 

   

de missão da Subcomissão Permanente para Acompanhar os Projetos Estratégicos das Forças 

-

em Brasília-DF”.  
   

missão da Subcomissão Permanente para Acompanhar os Projetos Estratégicos das Forças Ar-
madas para visitar as instalações do campo de testes do Exército Brasileiro na cidade de Formosa, 
estado do Goiás. 

de Lançador Múltiplo de Foguetes”.  
   

missão da Subcomissão Permanente para Acompanhar os Projetos Estratégicos das Forças Ar-
madas para visitar as instalações do Grupamento de Defesa Antiaérea de Praia Grande, no estado 
de São Paulo.

de pequenas empresas integrantes da cadeia produtiva da indústria de defesa, no Estado de São 
Pulo”.  
   

missão da Subcomissão Permanente para Acompanhar os Projetos Estratégicos das Forças Ar-
madas para visitar as instalações da Esquadra Naval no Rio de Janeiro, compreendendo o Arsenal 
de Marinha e Base de Submarinos. 

instalações da 2ª Esquadra Naval da Marinha do Brasil, conforme previsto na Estratégia Nacional 
de Defesa.  
   

-
minário Internacional sobre Mulher e Poder Político na América Latina e Caribe. 
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-

diência Pública para debater as ações do Plano Estratégico de Fronteiras, instituído pelo Decreto 

   
 -

no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Audiência Pública destinada a 

Gênero e Raça. 
-

taria Geral Política I, do Ministério das Relações Exteriores, para participar da audiência pública.  
   

do deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA - Requer a inclusão 
de convidados para serem ouvidos em reunião de Audiência Pública nesta Comissão, em adendo 
ao Requerimento Nº 162 de 2012, do Sr. Sebastião Bala Rocha, para debater os termos do acordo 

   
do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-

Paulo, com presença de importantes lideranças dos partidos membros do Foro, tendo em pauta 
temas como o Mercosul, as relações entre os BRICS e a América Latina, além de um balanço dos 
governos da região. 

   
do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-
-

   

Partnership (RLP), sobre a crise na Síria.

   

a validação de diplomas no Brasil. 

   

Regimento Interno, requer, ouvido o plenário desta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, que seja feita audiência conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça, formulada 

-
dante do Exército Brasileiro e Coordenador do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 
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da “Violência na Fronteira entre o Brasil, Paraguai e Bolívia”. 

Brasileiro e Coordenador do Sistema  Integrado de Monitoramento de Fronteiras 9SISFRON) e 

Segurança Pública do Estado do Paraná, Cid Vasques.
   

de audiência pública com a presença do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, Dr. Fernando Pimentel, para tratar da chamada “Agendas Estratégicas”, em especial para as 
áreas de Defesa, Aeronáutica e Espacial. 

   
 - do deputado LEONARDO GADELHA - sejam convidados o 

Senhor Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Se-
nhor Alessandro Teixeira; representante do Itamaraty; representante do Ministério do Trabalho; o 

Pu Shyupara; o Senhor Presidente da Foxconn do Brasil, Senhor Henry Cheng, para, em Audiên-
cia Pública conjunta desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com a Comissão 

Exteriores quanto à conveniência de enviar representante para participar da audiência pública em 
questão.  
   

de missão da Subcomissão Permanente para Acompanhar os Projetos Estratégicos das Forças 

   

   
do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-

   

audiência pública, no âmbito desta Comissão, e que seja convidada a Secretária de Comércio Ex-

entendimento entre o governo brasileiro e o governo britânico. 

   
-
-

lho constituído para acompanhar a situação dos brasileiros presos naquele país, por representante 
do Ministério da Justiça e por assessores. 
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-
sentantes de entidades da Sociedade Civil. 

   
 - 

-

MIGRATÓRIOS NO PAÍS - Requer sejam solicitadas, ao Departamento de Polícia Federal, infor-

   
-

GRATÓRIOS NO PAÍS - Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, sugerindo ao Ministério 
das Relações Exteriores a criação de núcleos de assistência jurídica nas sedes das embaixadas 
do Brasil no exterior. 

   
 do deputado ALFREDO SIRKIS - Requer, nos termos regi-

-
cas, para oitiva com os atuais e os futuros representantes brasileiros na Convenção-Quadro sobre 

   
-

nistro de Estado da Educação informações dos critérios de acesso ao Projeto Ciência Sem Fron-
teiras. 

   
-

nistro de Estado da Ciência e Tecnologia informações dos critérios de acesso ao Projeto Ciência 
Sem Fronteiras. 

   

Comissão Externa, com o objetivo de parlamentares desta Comissão, possam representar esta 
Câmara dos Deputados, entre os dias 22 a 28 de julho de 2013, na Jornada Mundial da Juventude 
2013, durante a visita de Sua Santidade, o Papa Francisco, tendo em vista tratar-se do Chefe de 
Estado do Vaticano. 

   
 do deputado WALTER FELDMAN - Requeremos que esta 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, conjuntamente com a Comissão Mista de 
-

eventos que ocorrerão no Brasil 

Siqueira, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e do Senhor Mauro Miedi-



Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacionalRELATÓRIO 2013

35 C R E D N

para atuarem como expositores.  
   

-
DO - Requer nos termos regimentais, que esta Comissão aprove e encaminhe Moção ao Conselho 

-
-

jão das forças armadas da República da Armênia, e imediata volta da população deslocada. 

de Audiência Pública Conjunta com a Comissão de Seguridade Social e Família, para que seja 
ouvido o Senhor Ministro de Estado da Saúde, a respeito da entrada e da contratação de médicos 
estrangeiros para atuarem no Brasil. 

-
vidados, para que aborde questões referentes ao sistema “Revalida”.  
   

para representar a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, na Reunião do Gru-
po de Trabalho da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer a aprovação 

-
nal e do seu Secretário, para participar do Seminário Ítalo-brasileiro no Quadro do Programa de 

do deputado  - Solicita que seja 
convidado o Exmo. Sr. FERNANDO PIMENTEL, Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, para prestar esclarecimentos sobre memorando de entendimento entre Brasil 

   
do deputado   - Solicita que seja 

   
 - do deputado ALFREDO SIRKIS - Requer, nos termos re-

   
do deputado WALTER FELDMAN

Comissão, em viagem à Dharamsala, Índia, sede da Administração Central Tibetana, a convite da 
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 do deputado ALFREDO SIRKIS - Requer o envio da Indi-
cação ao Ministério das Relações Exteriores de sugestão para que seja adotado um processo de 

 do deputado ALFREDO SIRKIS - que requer Audiência Pú-

 da deputada JANETE ROCHA PIETÁ - Requer a criação da 
Subcomissão Permanente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no âmbito da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

   
- do deputado 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em parceria 
com instituições públicas e entidades da sociedade civil, a promoção do Encontro África com a 
Diáspora Africana, em novembro de 2013, na cidade de Salvador-BA. 

   
 do deputado ALFREDO SIRKIS -

cia pública, no âmbito desta Comissão, com a presença do Ministro da Secretaria de Aviação Civil 

leilão de concessão do aeroporto do Galeão. 

em conjunto com a Comissão de Viação e Transportes.  
   

 da deputada 

   
 do deputado JOÃO ANANIAS -

diência Pública com a presença dos Excelentíssimos Senhores ANTÔNIO PATRIOTA, Ministro de 

América no Brasil; e dos senhores Dr. LEANDRO DAIELLO COIMBRA - Diretor Geral da Polícia 
-

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO

de audiência pública conjunta com a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica, para debater a denúncia de espionagem de cidadãos e empresas brasileiras pela Agência 

Globo, do dia 07 de julho passado. 

   
 - do deputado -

ência Pública, para debater a denúncia de espionagem de cidadãos e empresas brasileiras pela 
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- do deputado -
diência Pública, para debater as denúncias de espionagem promovida pela Agência Nacional de 

   
 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME

de audiência pública, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com objetivo de 

Norte Americano. 

   
 do deputado IVAN VALENTE - Requer, nos termos do Regi-

-
chada no gabinete da Presidência da Comissão de Rlações Exteriores e de Defesa Nacional, com 
a presença dos seus membros e do Embaixador Norte-Americano no Brasil, caso haja concordân-
cia do dignatário.  
   

 do deputado  - Requer seja convidado 

NSA (National Security Agency) em brasileiros residentes e empresas instaladas no nosso País. 

Portal de Notícias Terra.  
   

 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 
-

fesa Nacional da Câmara dos Deputados, conjunta com a Comissão de Relações Exteriores e de 

de denúncias veiculadas na imprensa sobre a rede de espionagem montada em Brasília pelo 
-

 do deputado  - Solicita informações ao 

Internacional sobre o Cibercrime (Convenção de Budapeste) e sobre eventuais providências na 
área da segurança digital. 

   
- do deputado  - Solicita informações ao 

Senhor Ministro da Defesa, Celso Amorim, sobre a adesão do Brasil à Convenção Internacional 
sobre o Cibercrime (Convenção de Budapeste) e sobre eventuais providências na área da segu-
rança digital. 

   
 do deputado  - requer, nos termos do 

desta Comissão Permanente, com a presença dos Srs. NELSON SALGADO, Diretor Presidente 

explanar a respeito do projeto denominado “Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação”. 
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 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requeiro seja apro-

vado convite desta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ao Excelentíssimo 
Ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim, para tratar do processo de aquisição dos aviões 

em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal.  
   

 do deputado NELSON PELLEGRINO - Para que sejam convi-
dados os Excelentíssimos Senhores CELSO AMORIM, Ministro de Estado da Defesa, e ANTONIO 

-
cia Pública a ocorrer em datas separadas, explanar sobre temas afetos à formulação e à execução 
das políticas brasileiras de defesa e externa. 

   
 da deputada ÍRIS DE ARAÚJO - Solicita que seja encaminha-

na chamada operação “Ninfas”, desencadeada pela Polícia Federal brasileira, com o apoio da 
Polícia espanhola. 

também discutida a situação de cidadãos brasileiros que se encontram presos na Turquia, acusa-

   
 do deputado ALFREDO SIRKIS - Requer audiência pública 

com o eurodeputado Daniel Cohn-Bendit, para explanar a respeito das relações entre o Brasil e a 

   
 da deputada - Requer a aprovação de 

-
do à obtenção de esclarecimentos quanto à implantação do Satélite Geoestacionário Brasileiro. 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO

-
tas institucionais a projetos estratégicos desenvolvidos pela Marinha do Brasil. 

objeto do requerimento.  

- do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 
-
-

tantes de empresas que operam no Brasil nas áreas de telecomunicações e internet, com o objeti-
vo de obter esclarecimentos sobre os mecanismos pelos quais foram acessadas as comunicações 

   
 do deputado ALFREDO SIRKIS
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 do deputado ALFREDO SIRKIS - Requer audiência pública 
com os ministros das Comunicações, das Relações Exteriores, da Justiça e do Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidência para prestarem informações sobre a denúncia de que o Brasil 

espionagem de agências estatais americanas. 

   
 da deputada JANETE ROCHA PIETÁ - Requer a aprovação 

oferta de café da manhã aos embaixadores dos países integrantes da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP). 

   
 do deputado  - Solicita que a Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN da Câmara dos Deputados peça informações 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

destinada a ouvir depoimento do cidadão brasileiro David Michael Miranda, detido no dia 18 de 
-

surgimento de novas informações sobre o caso, além daquelas já veiculadas pela imprensa em 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos ter-

Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, visando ao fortalecimento da unidade e dos 
interesses dos países sul-americanos. 

   
 do deputado  - Requer a designação de 

sobre o Encontro África com a Diáspora Africana. 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer a aprovação 

Nacional, com o objetivo de visitar agências governamentais e empresas suecas e francesas de 
-

- do deputado IVAN VALENTE - Requer, nos termos do Re-
gimento Interno, por meio de convite, que sejam prestadas, pelo Embaixador britânico no Brasil, 
Sr. Alexander Ellis, informações acerca da detenção do cidadão brasileiro, Sr. David Miranda, no 
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-

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com a presença ods seus membros e 

   
 do deputado IVAN VALENTE - Requer, nos termos do Regi-

mento Interno e da Constituição Federal, a convocação do Min. Celso Amorim, o novo Ministro das 

Sr. Leandro Daiello Coimbra, para prestarem esclarecimentos nesta comissão sobre a saída do 
senador boliviano, Sr. Roger Pinto Molina, da embaixada brasileira na Bolívia. 

   
 da deputada ÍRIS DE ARAÚJO - Requer, nos termos regi-

mentais que, ouvido o plenário da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, seja 
-
-

nência do Senador boliviano Roger Pinto Molina naquela representação diplomática, bem como as 
circunstâncias relacionadas com a vinda daquele parlamentar ao Brasil. 

Boliviano Roger Pinto Molina no rol de convidados da audiência Pública.  
   

 do deputado  - Solicita informações 

Pan-Americana da Saúde (OPAS), assinado pelo governo brasileiro no dia 21 de agosto de 2013, 
visando atrair médicos estrangeiros ao Brasil por meio do Programa Mais Médicos. 

   
 do deputado  - Solicita seja convidado 

-
lações Exteriores, para em audiência pública apresentar as ações prioritárias da Política Externa 
Brasileira sob sua gestão. 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-
terna brasileira. 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que seja encaminhado pedido de informações ao Ministro de Estado das Relações 

Pinto da Embaixada do Brasil na Bolívia, onde se encontrava refugiado, e sua entrada no Brasil 

 do deputado 
de visita à fábrica de munições CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) e à fábrica de armas 
Taurus. 
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 da deputada 
atividade externa da CREDN, para acompanhar as ações do Ministério da Justiça referente à Lei 
dos Estrangeiros. 

em parceria com o Ministério da Justiça.  
   

 - do deputado - Solicita a convocação do 

contratação de médicos oriundos de Cuba, para atuarem no Programa “Mais Médicos”, do Gover-
no Federal. 

- do deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Re-
quer, nos termos dos artigos 24, inciso III, e 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

desde o golpe militar de 3 de julho de 2013; as estratégias para auxiliar os brasileiros residentes 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-

   
 do deputado 

Audiência Pública para debater a transmissão e distribuição de energia elétrica ao Estado de Ro-

   
- do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, 
pedido de informações ao Excelentíssimo Senhor Celso Amorim, Ministro de Estado da Defesa, 

-
gociação com vistas à aquisição de sistema de artilharia antiaérea, parte de origem russa e parte 
nacional, composto de baterias, demais itens logísticos, de simulação e capacitação de operação 
e manutenção. 

   
- do deputado IVAN VALENTE - Requer a aprovação de 

-

   
 do deputado MENDONÇA FILHO - Requer, nos termos regi-

mentais, que sejam convidados o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso; o Ministro-Chefe do 



Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacionalRELATÓRIO 2013

42 C R E D N

Gabinete de Segurança Institucional, General-de-Exército José Elito Carvalho Siqueira e o Diretor-

prestarem esclarecimentos a respeito das denúncias veiculadas na imprensa de que a Sra. Presi-
dente do Brasil Dilma Vana Rousseff e principais assessores teriam sido alvo de espionagem por 
parte da National Security Agency - NSA, agência americana de segurança.

-
da em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  
   

- da deputada  - Requer a aprovação 

   
 da deputada 

   
 - da deputada  - Requer a aprovação 

- PAED.

   
 do deputado JOÃO ANANIAS -

minário de Parlamentares da América Latina e Caribe, para debater a Saúde Reprodutiva, Mater-
na, Neonatal e Infantil em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família. 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-
ses do país. 

   
 - do deputado ALFREDO SIRKIS -

   
- do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

participará da sessão solene de inauguração da sede permanente do Parlamento Latinoamericano 

 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-
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2013 em Paris, França.

 - do deputado ALFREDO SIRKIS - Requer a participação da 

Recife e de Fernando de Noronha, entre os dias 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

   
- do deputado  - Requer, nos termos 

regimentais, que esta Comissão aprove e encaminhe Moção ao Governo Russo, por intermédio da 

   
 - do deputado 

de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 6.300, de 2013, do Sr. Junji Abe, que amplia, 
-

rio, previsto na Lei nº 11.961, de 2 de julho de 2009. 

   
 da deputada - Requer a ampliação 

outros aspectos relevantes relacionados à política de comércio exterior do Brasil. 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-

-
lestinos. 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer a aprovação 

-
cional e do seu Secretário, para participar de visitas técnicas, na França, a empresas integrantes 

período de 26 de outubro a 02 de novembro deste ano. 

   
 - do deputado NELSON PELLEGRINO - Requeiro, nos ter-

   
 da deputada  - Requer, nos termos 

Nacional da Câmara dos Deputados em Seminário promovido pela Confederação Nacional do 
Comércio, intitulado “Relações Comerciais do Brasil com Países Árabes”. 
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 - do deputado LEONARDO GADELHA - Requer a aprovação 
-

pela Força Aérea Brasileira, nas Bases Aéreas de Natal (RN) e do Recife (PE). 

   
 - do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

-
res e Defesa Nacional do Senado Federal, e sejam convidados os Comandantes as Forças Arma-

   
 - do deputado - Requer nos termos 

regulamenta as investigações de antidumping no Brasil, com a presença do Ministro do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Dr. Fernando Pimentel . 

   
 - do deputado IVAN VALENTE - Requer, nos termos do re-

gimento interno e da Constituição Federal, o convite ao jornalista do “The Guardian”, Sr. Glenn 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos termos 

Segurança Institucional (GSI), general José Elito Siqueira; o diretor-geral da Agência Brasileira de 

   
 da deputada  - Requer a aprovação 

-
rança Institucional da Presidência da República, para esclarecer a esta Comissão denúncias de 
que servidores da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) estariam envolvidos em repasses de 

Brasileiro de Inteligência.

em conjunto com a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteliência do Congresso Na-
cional (CCAI).  
   

 do deputado MENDONÇA FILHO

se denúncias veiculadas na imprensa de que a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN monitorou 
diplomatas estrangeiros em embaixadas e respectivas residências situadas em solo nacional. 

conjunto com a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteliência do Congresso Nacional 
(CCAI); e III - foram retirados do rol de convidados os senhores Ministros de Estado da Justiça, 

 do deputado  - Requer, nos termos dos 
artigos 50 da Constituição Federal e art. 219, do Regimento Interno da Câmara - que seja convo-
cado o General José Elito Siqueira - Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional- para 



Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacionalRELATÓRIO 2013

45 C R E D N

divulgado pelo Jornal Folha de São Paulo, acerca de monitoramento de diplomatas estrangeiros 
no Brasil. 

-
ra, Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e ainda 

de Controle das Atividades de Inteliência do Congresso Nacional (CCAI).  
   

do deputado - Requer, nos termos dos 
artigos 50 da Constituição Federal e art. 219, do Regimento Interno da Câmara - que seja convi-

pelo Jornal Folha de São Paulo, a respeito do monitoramento de diplomatas estrangeiros no Brasil. 
-

tor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e ainda com a alteração de que a audiência 

do Congresso Nacional (CCAI).  

-
va de parlamentares com o objetivo de averiguar “in loco” a situação das instalações do complexo 

   
- do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer seja aprova-

e de Defesa Nacional, com o objetivo de visitar instalações da empresa norte-americana Boeing - 

para a Câmara dos Deputados. 

   

-

   

fronteiras brasileiras vis-à-vis os crescentes problemas de segurança pública nas cidades brasi-
leiras. 

-

   

-

Deputados 

- do deputado - Requer a reali-

as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições, cominando 
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penalidades e dando providências correlatas. 

   
 do deputado NELSON PELLEGRINO - Requer, nos ter-

convite desse país, integrando delegação formada pelas Comissões de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e pelo Grupo Parlamentar 

   
do deputado LEONARDO GADELHA - Requer voto de pe-

sar pelo falecimento do Ex-Presidente da África do Sul - NELSON MANDELA, símbolo da luta pela 
igualdade. 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, cujo texto incorporará o teor de nota de 
pesar proposta pela presidência da mesma comissão permanente.  
   

 do deputado WALTER FELDMAN - Solicita que sejam con-
-

secretário particular do ex - Presidente JK e o Sr. Alberto Carlos de Minas, perito criminal, para 

ditadura militar, segundo o qual o ex - Presidente da República perdeu a vida em consequência de 
acidente de trânsito, durante a viagem de SP para o RJ 

-
dos: Paulo Octávio Alves Pereira, presidente da Comissão Externa que funcionou no Congresso 
Nacional nos anos de 2000 e 2001, destinada a esclarecer em que circunstâncias ocorreu a morte 

-
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VIII - SUGESTÕES DE EMENDAS APRESENTADAS À LDO

SUGESTÕES DE EMENDAS APRESENTADAS À LDO (PROJETO DE LEI Nº 
-

- EMENDAS DE INCLUSÃO DE METAS:

Aquaviária. 

2014: Programa: Política Nacional de Defesa. Ação: 14T6 – Sistema Integrado de Proteção de 
Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER). Meta: 1. 

2014: Programa: Política Nacional de Defesa. Ação 14T4. Aquisição de Blindados Guarani. Produ-

- EMENDAS AO TEXTO DA LEI:

Aquaviária. Tipo de emenda: Aditiva - Referência: Anexo III - Item 61. Texto proposto: Despesas 

Aditiva - Referência: Anexo III - Item 61. Texto proposto: Despesas relacionadas com a construção 
de Navios-Escolta.

de emenda: Aditiva - Referência: Anexo III – item 61. Texto proposto: Despesas relacionadas com 
a Construção de Navios-Patrulha de 500 Ton. 

Aditiva - Referência: Anexo III - - Item 61. Texto proposto: Despesas relacionadas com o Ensino 

Aditiva - Referência: Anexo III - Item 61. Texto proposto: Os projetos estratégicos decorrentes das 

de Defesa). Em votação, foi aprovada a sugestão de emenda. 

-
ferência: Anexo III - Item 61. Texto proposto: Despesas relacionadas à reconstrução da Estação 
Brasileira na Antártica. 

-
cionadas à reconstrução da Estação Brasileira na Antártica. 
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relacionadas com a elaboração do projeto de arquitetura do Sistema de Gerenciamento da Ama-

empenho, nos termos do art. 9º, §2º, da LRF, por constituírem obrigações constitucionais ou legais 
-

de 15 Jul 208, Decreto Legislativo nº 75 de 25 Jan 2010). 

empenho, nos termos do art. 9º, §2º, da LRF, por constituírem obrigações constitucionais ou legais 

2008 (Estratégia Nacional de Defesa). 

Despesas com a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). 

Despesas com a Aquisição do blindado Guarani do Exército. 

Despesas com a Implantação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Ter-
restres (Sistema PROTEGER). 

Despesas com a Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020. 

limitação de empenho, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
-
-
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IX - SUGESTÕES DE EMENDAS APRESENTADAS À PLOA

– COMISSÕES 
-

-
DE BENEFICIADA: 9000000 – NACIONAL; ESFERA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO FISCAL; 

-

-

INVESTIMENTOS; MOD. APLICAÇÃO: 90; APLICAÇÕES DIRETAS; RP: 2; VALOR ACRESCI-

149, GND: 4, INVESTIMENTOS; MOD. APLICAÇÃO: 90, APLICAÇÕES DIRETAS; ID: 0; RP: 2; 

 COMISSÕES - 
EMENDA DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA – MODALIDADE DA EMENDA: APROPRIAÇÃO – 
ACRÉSCIMO; LOCALIDADE BENEFICIADA: 9000000 - NACIONAL; ESFERA ORÇAMENTÁRIA: 

-
-

PROGRAMAÇÃO: GND – 4, INVESTIMENTOS; MOD. APLICAÇÃO: 90, APLIC. DIRETAS; RP: 2; 
-

CIAL: 020000; FONTE: 100; GND: 9, RESERVA DE CONTINGÊNCIA; MOD. APLICAÇÃO: 99, A 

 COMISSÕES – 

MARINHA; LOCALIDADE BENEFICIADA: 9000000 – NACIONAL; ESFERA ORÇAMENTÁRIA: 
-

 COMISSÕES - 

-

GND: 9, RESERVA DE CONTINGÊNCIA; MOD. APLICAÇÃO: 99, A DEFINIR; ID: 0; RP: 2; VA-
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-

-

-
VAS A ESSES BENEFÍCIOS;” 

– COM FARDAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS, MEDIAN-
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X - QUADROS DEMONSTRATIVOS 

  

01 30 02 16 13 03 03 68
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1 - 

A nova Política Nacional de Defesa (PND), a Estra-
tégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco 
da Defesa Nacional (LBDN) foram debatidos em 
audiência pública realizada pela (CREDN).

A contratação de médicos estrangeiros pelo Brasil foi 
debatida pelas comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional e de Seguridade Social e Famí-
lia. De acordo com o presidente da CREDN, Nelson 
Pellegrino (PT-BA), “podemos fazer uma atração 

Os deputados membros das comissões de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) e 
de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional 
e da Amazônia (CINDRA), cobraram, durante audi-
ência pública, solução para os assaltos e extorsões 
sofridos por turistas brasileiros na Venezuela.
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6 - Brasil poderá ser ponte entre ricos e países em desenvolvimento por acordo 

climático

O Desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, Gil-

-
ça sobre a exploração de ouro em áreas protegidas é o 
começo da internacionalização da Amazônia”. Pinheiro 
pediu aos deputados para que não aprovem o acordo.

O custo da corrupção no Brasil chega a R$ 85 bilhões por 
ano de acordo com levantamento realizado pelo deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), eleito no 
dia 18, presidente do Capítulo Brasileiro da Organização 
Mundial de Parlamentares contra a Corrupção (GOPAC). 
O Comitê Executivo brasileiro será composto por 12 parla-
mentares, 11 deputados e um senador.

A Secretária-Executiva da Convenção-Quadro sobre 
Mudanças do Clima (UNFCCC), órgão vinculado à ONU, 

sobre Mudanças Climáticas, realizada no dia 20, que “o 

as grandes economias industrializadas e àquelas em 
desenvolvimento, em torno de um acordo sobre o clima”.
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O governo dos Estados Unidos acessou o conteúdo 
de e-mails e interceptações telefônicas espionadas 

-
mação foi feita pelo jornalista Glenn Greenwald em 
depoimento à CREDN.

Criado há quatro meses pelo ministério da Justiça, 
grupo de trabalho enviaria à CREDN, propostas 

-
ção foi feita nesta quarta-feira, 21, pelo presidente 
da Comissão de Anistia do MJ, Paulo Abraão Pires 
Júnior, durante audiência pública.

Discussão sobre a falta de legislação brasileira refe-
rente às novas regras internacionais de navegação 
da Organização Marítima Internacional (IMO)
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Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Mirian Belchior

O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA) defendeu 
a inclusão do programa de Defesa Cibernética do 
Exército, no PAC, para que os recursos sejam asse-
gurados e estejam livres de contingenciamentos ou 
cortes.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (CREDN) realizou a segunda audiência 
pública para discutir o novo Estatuto do Estrangei-
ro. A iniciativa é dos deputados Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC) e Leonardo Gadelha (PSC-PB).

MARCELO RECH
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MERCOSUL

O enfrentamento das ameaças ambientais ao 
planeta e o avanço na regulamentação do comér-

do Partido Verde, Daniel Cohn-Bendit, como os 

momento histórico.

A CREDN aprovou parecer do seu presidente Nelson Pellegrino (PT-BA), 
ao texto do Protocolo de Montevidéu sobre Compromisso com a Demo-
cracia no MERCOSUL, também conhecido como Ushuaia II, assinado 
em 19 de dezembro de 2011.

FOTO: MARCELO RECH

Exposição sobre o processo de negociação para a 
COP-19, a realizado no mês de novembro de 2013, 
na capital da Polônia, Varsóvia.
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16  

 

As relações entre o Brasil e os demais sócios do MER-
COSUL não enfrentam problemas, mas barreiras que 
são consideradas pelo governo como normais. Foi o 

-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Daniel Godinho, em audiência pública realizada CREDN

FOTO: MARCELO RECH

O momento político e econômico do MERCOSUL e o 
futuro da integração regional foram temas de debate em 
audiência pública realizada pela CREDN. Participaram 
dos debates o Subsecretário-Geral de América do Sul, 
Central e Caribe do ministério das Relações Exteriores; 
Rubens Barbosa, da Federação das Indústrias de São 
Paulo (Fiesp); e Samuel Pinheiro Guimarães, ex-Secre-
tário-Geral do Itamaraty.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (CREDN),  discutiu em audiência pública o 
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A Secretária-Executiva da Convenção-Quadro sobre 
Mudanças do Clima (UNFCCC), órgão vinculado à ONU, 

sobre Mudanças Climáticas, realizada no dia 20, que “o 

as grandes economias industrializadas e àquelas em 
desenvolvimento, em torno de um acordo sobre o clima”.

O governo dos Estados Unidos acessou o conteúdo 
de e-mails e interceptações telefônicas espionadas 

-
mação foi feita pelo jornalista Glenn Greenwald em 
depoimento à CREDN.

Tratar do Projeto FX-2, da Força  Aérea Brasileira, 
que consite na aquisição de 36 aeronaves de caça 
de múltiplo emprego.

A audiência contou com a presença do Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar, Juniti Saito

LÚCIO BERNARDO JR
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-

-

O presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, Nelson Pellegrino, defendeu 
a necessidade de as empresas de internet sejam 
submetidas à legislação brasileira. Para tanto, 
defendeu a aprovação de um novo marco civil para 
o setor. 

O Senador Roger Pinto Molina foi representado pelo 
seu advogado.

O Ministro de Estado das Relações Exteriores, Anto-
nio de Aguiar Patriota, prestou esclarecimentos, no 
âmbito de seu Ministério, a respeito das denúncias 
de atividades de espionagem que estariam sendo 
empreendidas por agêcias do governo americano.

LÚCIO BERNARDO JR
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O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), defendeu a 

permanente os projetos estratégicos das Forças 
Armadas. Além disso, prometeu trabalhar junto à 
Comissão Mista de Orçamentos, para assegurar que 
os recursos previstos para 2013 sejam liberados e a 
proposta orçamentária para 2014, melhorada.

FOTO: LÚCIO BERNARDO JÚNIOR (CD)

O Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), Fernando Pimentel, 
prestou esclarecimentos, no âmbito de sua Pasta.

LÚCIO BERNARDO JR

Segundo notícias veiculadas na imprensa, a Presi-
dente Dilma Rousseff e principais assessores teriam 
sido alvo de espionagem por parte da National Security 
Agency (NSA), agência americana de segurança.
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O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucio-
nal da Presidência da República (GSI), general José 
Elito Siqueira, e o diretor-geral da Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN), Wilson Roberto Trezza, negaram a 
existência de um agente duplo a serviço dos Estados 
Unidos dentro da ABIN e de irregularidades em opera-
ções de contrainteligência por parte daquele órgão.

FOTO: MARCELO RECH
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O Vice-Primeiro Ministro e Ministro das 
Relações Exteriores, do Comércio Exte-
rior e dos Assuntos Europeus da Bélgica 
participou dos debates

XIII - SEMINÁRIOS

Especialistas acreditam que o Brasil apresenta riscos 
de sofrer atentados terroristas, por conta da visibilidade 
internacional e a realização da Copa do Mundo de 2014 
e dos Jogos Olímpicos de 2016. O assunto foi discutido 
no seminário internacional “Terrorismo e Grandes Even-
tos”, promovido pela CREDN, e pela CCAI.

O Seminário debateu a saúde reprodutiva, mater-
na, neonatal e infantil.
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XIV - OUTROS EVENTOS

A CREDN realizou, em parceria com o Grupo Par-
lamentar Brasil-Angola, ato público de celebração 
do Dia da Paz em Angola, prestigiado por vários 
representantes do corpo diplomático.

Exposição, realizada pelo governador do Acre, Tião Vian-
na, e pelo Subsecretário-Geral de Comunidades Brasileiras 
no Exterior, Embaixador Sérgio Danese, a respeito dos 
recentes acontecimentos no Estado do Acre sobre a 
situação calamitosa em que se encontram os municípios 
acreanos de Brasileia e de Epitaciolândia, em razão do 

àquelas localidades.

A eleição do diplomata brasileiro Roberto de Carva-
lho de Azevêdo para a direção-geral da OMC, pode 

-

do próprio embaixador, que falou aos membros da 
CREDN. 
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XV - VISITAS DE REPRESENTAÇÕES DIPLOMÁTICAS À CREDN

Com o objetivo de aproximação entre os dois países, o embaixa-
dor do Azerbaijão no Brasil, Elnur Sultanov, visitou a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. O encontro serviu para um 
maior conhecimento sobre o potencial das relações entre ambos.

O objetivo da visita foi estreitar laços entre os dois países sul-
americanos, realizando diálogos que busquem complementaridade 
e cooperação nas relações bilaterais entre Chile e Brasil.

A CREDN recebeu a visita da Delegação da Bélgica 
coordenada pelo Vice-Primeiro Ministro e Ministro 
das Relações Exteriores, do Comércio Exterior e 
dos Assuntos Europeus, Didier Reynders. 
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Com o objetivo de aprofundar o debate sobre temas 
das relações entre a União Europeia, o Brasil e o 

-
peu visitou, em 03/04/13, o Congresso Nacional.

O ministro das Relações Exteriores da Guatemala 
Luis Fernando Carrera Castro pediu ao presidente 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados, 
Nelson Pellegrino (PT-BA), o apoio do Brasil para a 
aprovação de uma nova política regional antidrogas. 

O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), recebeu em 
audiência o senador haitiano Moise Jean Charles. 
O senador pediu a retirada das tropas da Minustah 
do país. Pellegrino rebateu as críticas à missão e 
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CREDN

O deputado Nelson Pellegrino recebeu o Embaixador dos Estados 
Unidos da América, Thomas Shannon. Foi um encontro de cortesia 
e troca de opiniões sobre as relações entre os países e a conjuntu-
ra internacional.

A Comissão recebeu a visita do ministro da Ju-
ventude e Esportes do Azerbaijão, Azad Rahimov, 
no dia 23 de abril. Representaram a CREDN seu 
Presidente, deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), 
e o deputado Claudio Cajado (DEM-BA).

O embaixador da Argélia no Brasil, Djamel Eddine 
Bennaoum, em audiência com o deputado Nelson 
Pellegrino (PT-BA), assegurou o apoio argelino ao 
candidato brasileiro, embaixador Roberto Aze-
vêdo, para o cargo de diretor-geral da Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC).
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e EUA

O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), defendeu a 
criação de mecanismo permanente de consultas políti-
cas entre os deputados dos dois países. Em reunião 

as relações legislativas são muito tênues. “Precisamos 
aprofundar o diálogo e com isso iremos perceber que 
temos muito mais em comum do que imaginamos. 

O embaixador da Venezuela no Brasil, Maximilien 

aprofundamento da integração regional e no forta-
lecimento do Mercosul, bloco que a Venezuela irá 
presidir a partir de 28 de junho.

O embaixador dominicano no Brasil, Héctor Dioní-

movimento para que os países da América Central 
e do Caribe se integrem à UNASUL, para tornar 
ainda mais forte o processo de integração política 
da região”.
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O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Bon-Woo 
KOO, agradeceu ao presidente da CREDN, depu-
tadoNelson Pellegrino (PT-BA), o apoio brasileiro 
por paz na Península Coreana. KOO lembrou que a 
Moção aprovada pela comissão contribuíram para o 
distensionamento na região.

A embaixadora da Romênia no Brasil, Diana Radu, 
agradeceu ao presidente da CREDN, deputado 
Nelson Pellegrino (PT-BA), a aprovação no dia 24 
de abril, do Acordo de Cooperação Econômica e 

Embaixador da França no Brasil, Bruno Delaye, 
anunciou ao presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), depu-
tado Nelson Pellegrino (PT-BA), a abertura de uma 
fábrica de helicópteros para uso civil pela Eurocop-
ter no Brasil.
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Parlamentares portugueses membros do Grupo de 

da CREDN, deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), 
que abrirão o diálogo com os representantes das 
empresas brasileiras sediadas naquele país.

-

-

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados rece-
beu a visita de delegação da Comissão de Assuntos 
Exteriores do Congresso dos Deputados da Espanha 
(CAECDE), com o objetivo de fomentar as relações 
bilaterais entre os parlamentos dos dois países.

O deputado Nelson Pellegrino, discutiu a transferência 
de tecnologia de projetos militares com o presidente 
para a América Latina da Thales, empresa francesa 
controlada pelo governo daquele país. Segundo ele, 
“’o Brasil tem suas responsabilidades internacionais 
com foco nos interesses nacionais. E neste contexto, o 
compartilhamento de tecnologias é fundamental”.
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-

encontrou-se com o deputado Nelson Pellegrino e o 
Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil 
– Moçambique, Deputado Luiz Nishimori. O objetivo 
da visita dos moçambicanos foi trocar experiências 
e conhecer o funcionamento da Comissão.

O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA) recebeu o 
assessor do Conselho de Negócios Brasil-Estados 
Unidos Reeve Wolford, em continuidade a um 
diálogo sobre projetos de cooperação entre os dois 
países em matéria de defesa. 

Em audiência com o embaixador do Irã no Brasil, 
Mohammed Ali Ghazenadeh, o deputado Nelson 
Pellegrino (PT-BA) discutiu o envio de uma missão 
política ao Irã. 
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entre Brasil e Cingapura em 2012, seria votado em 
agosto pela Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional. Foi o que assegurou o presidente 
da CREDN, Nelson Pellegrino, em reunião com a 
embaixadora daquele país no Brasil, Lian Choo Tan. 

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, Nelson Pellegrino (PT-BA), acertou com o novo ministro 
das Relações Exteriores, Luís Alberto Figueiredo Machado, a sua 

Parlamentares da Assembleia Nacional do Timor 
Leste estiveram reunidos com a vice-presidente 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), 
para discutir a criação de um órgão de controle 
externo da Inteligência do país.
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-
teriores e de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados, o deputado Nelson Pellegrino discutiu 
detalhes das parcerias estratégicas do Brasil com 
Suécia e França. Em Estocolmo, ele se reuniu com 
a ministra da Defesa sueca, Karin Enstrom, e o 
Ministro de Negócios Estrangeiros Carl Bildt.

Filippo Grandi, comissário-geral ONU para os refugiados 
palestinos (UNRWA) agradeceu ao deputado Nelson Pelle-
grino (PT-BA), o apoio brasileiro às iniciativas da UNRWA, 
agência responsável por prover saúde, educação, assistên-

-
nanças e assistência em emergências, para cinco milhões 
de palestinos refugiados na Jordânia, Síria, Cisjordânia, 
Gaza e Líbano.

MARCELO RECH

Entre os dias 26 de outubro e 2 de novembro, os 
deputados Nelson Pellegrino (PT-BA), Perpétua 
Almeida (PCdoB-AC), Hugo Napoleão (PSD-PI) e 

França, para participar de visitas técnicas a empre-
sas integrantes do programa PROSUB de submari-
nos e à indústria naval daquele país

MARCELO RECH
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A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), ór-
gão da Organização das Nações Unidas (ONU) que começou a operar em 1950 para as-
sistir aos cinco milhões de refugiados palestinos, exerce papel essencial no fornecimento 
direto de serviços para atenuar as dramáticas condições dessas pessoas, sendo que 1,5 
milhões delas vivem nos 58 campos de refugiados em áreas da Jordânia, Líbano, Síria, 
Cisjordânia e Faixa de Gaza.

MARCELO RECH

O Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, Nelson Pellegrino, concedeu entrevista à rede de TV Al 
Jazeera, do Qatar, sobre os principais temas da agenda internacio-
nal do Brasil.

Os deputados Nelson Pellegrino (PT-BA), presidente da CREDN, 
Newton Lima (PT-SP), presidente da Representação Brasileira 
no Parlamento do MERCOSUL, e Henrique Fontana (PT-RS), 
entregaram ao embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Pogós-
sovitch Akopov, cópias das moções da CREDN e da Represen-
tação Brasileira no MERCOSUL ao Governo Russo, em prol da 
liberdade provisória da cidadã brasileira Ana Paula Maciel.

MARCELO RECH
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Os deputados Nelson Marquezelli (PTB-SP), Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG), Vieira da Cunha (PDT-RS), 
Jaqueline Roriz (PMN-DF) e Antonio Carlos Mendes 
Thame (PSDB-SP), receberam comitiva de parlamen-
tares europeus que defenderam maior aproximação 
entre o MERCOSUL e a União Europeia e a assinatura 
de um acordo de livre comércio entre os dois blocos.

MARCELO RECH

Os deputados Nelson Pellegrino (PT-BA), Perpétua 
Almeida (PCdoB-AC), Carlos Zarattini (PT-SP), 
Hugo Napoleão (PSD-PI) e Felipe Bornier (PSD-
RJ), e o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), 
participaram de reunião com o presidente da DCNS, 
Patrick Boissier, em Paris, sobre os projetos desen-
volvidos pela empresa com a Marinha do Brasil.

EDILSON HOLANDA

O diretor da empresa francesa DCNS explicou aos 
deputados Nelson Pellegrino (PT-BA), Perpétua 
Almeida (PCdoB-AC), Hugo Napoleão (PSD-PI), 
Carlos Zarattini (PT-SP) e Felipe Bornier (PSD-RJ), 
membros da CREDN), detalhes sobre a planta 
industrial para a construção de navios.

EDILSON HOLANDA
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O presidente da CREDN, Nelson Pellegrino (PT-BA), embarcou para 
Moscou na Rússia, onde participaria do II Fórum Parlamentar Interna-
cional que vai iria o dia 18. O evento foi realizado na sede do ministério 
dos Negócios Estrangeiros, como tema “Constituição, Democracia e 
Parlamentarismo”.

MARCELO RECH

vice-presidente da Comissão de Assuntos Étnicos, 
Liu Shengyu, discutiu o aprofundamento da coo-
peração bilateral com o Brasil. O deputado Nelson 

que “Brasil e China juntos podem mudar o mundo”.

MARCELO RECH

O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), recebe 
manto branco sagrado presenteado pelo Dalai 
Lama e trazido da Índia pelo deputado Walter Feld-
mann (PSB-SP).
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Em visita de cortesia, o embaixador do Egito no 
Brasil, Hossam Eldin Mohamad Ibrahim Zaki, 
enfatizou ao deputado Nelson Pellegrino (PT-BA) a 

MARCELO RECH

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Azer-
baijão, Araz Azimov pediu mais cooperação com o 
Brasil nas áreas de Ciência e Tecnologia, Comércio e 
na área política. Ele se reuniu com os deputados Nel-
son Pellegrino (PT-BA), Cláudio Cajado (DEM-BA), 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e Hugo Napoleão (PSD-PI). 

O embaixador da República Dominicana no Brasil, 
Hector Dionisio, informou que o seu país terá em 
breve um cônsul honorário em Salvador (BA).

MARCELO RECH



Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacionalRELATÓRIO 2013

78 C R E D N

O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA) recebeu 
visita da embaixadora do Brasil em Adis Abeba, 
Etiópia, Isabel Cristina de Azevedo Heyvaert, que 
destacou o estado das relações do Brasil com a 
África.

-

MARCELO RECH

O presidente da CREDN, Nelson Pellegrino, recebeu 
comitiva do Parlamento indonésio com quem discutiu 
os principais aspectos das relações bilaterais. De acor-
do com o parlamentar, os dois países têm muito em 
comum e a aproximação entre os respectivos legislati-
vos permitirá maior conhecimento mútuo que impacta-
rá diretamente no relacionamento entre ambos.

O Presidente da CREDN, deputado Nelson Pellegri-
no (PT-BA) discutiu com o ministro da Defesa, Celso 
Amorim, a situação de alguns dos principais projetos 
das Forças Armadas em almoço oferecido pela pre-
sidente Dilma Rousseff com o presidente da França, 
François Hollande, realizado no Palácio Itamaraty.
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O presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, deputado Nelson Pellegrino 
(PT-BA), destacou o papel do Brasil na apresenta-
ção do projeto de resolução “O Direito à Privacidade 
na Era Digital” aprovado pelas Nações Unidas na 
no dia 18 de novembro. 
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XVI - ATIVIDADES DA COMISSÃO

-

-
lecimento do processo de integração sul-americana 
e a apreciação dos documentos básicos da Defesa 
Nacional, estariam entre as prioridades do colegiado 
para 2013. 

A realização do terceiro teste nuclear da Coreia do 
Norte, em fevereiro, motivou a aprovação de moção de 
preocupação da CREDN. Encaminhado à embaixada 
norte-coreana em Brasília, os parlamentares exortam 
as partes envolvidas nas tensões, para que retomem as 
negociações em torno de um acordo de paz duradouro.

O Comandante do Exército Brasileiro, Enzo Martins Peri, 
apresentou ao Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, deputado 
Nelson Pellegrino, e outras autoridades presentes, os 
projetos estratégicos de interesse do Exército.
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-

Parlamentares, empresários da indústria de Defesa 
e especialistas na área se reuniram para discutir 
a agenda de trabalho para os próximos meses 
da subcomissão, que vai acompanhar os projetos 
estratégicos das Forças Armadas.

O Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional participou de almoço na Confe-
deração Nacional da Indústria, cujo encontro contou 
com a participação de empresários americanos.

O Deputado Nelson Pellegrino (PT-BA) tomou pos-
se como presidente da Comissão Mista de Controle 
de Atividades de Inteligência (CCAI), sucedendo ao 
Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). 
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-

Criado Grupo de Trabalho para acompanhar a situa-
ção dos 12 brasileiros presos na Bolívia após o jogo 
entre San José e Corinthians, pela Copa Libertado-
res. Os torcedores da equipe paulista estão presos 
desde 20 de fevereiro

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Insti-
tucional, general José Elito, negou acusações de 
monitoramento do movimento sindical dos traba-
lhadores dos portos.

Grupo de Trabalho destinado a acompanhar a situ-
ação dos brasileiros presos na Bolívia, reuniram-se 
com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 
com o objetivo de buscar uma solução para o caso 
o mais rapidamente possível.
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Armadas, especialmente o Exército, além da defesa 
do território, atuando nas regiões mais longínquas, 
presta uma grande contribuição ao país por nos fazer 
pensar estrategicamente a região amazônica, como 
uma região diferenciada para o Brasil e para o mundo. 

assegurar a inclusão dos Projetos Estratégicos das 
Forças Armadas no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

Os deputados que integram o Grupo de Trabalho 
criado para acompanhar a situação dos 12 brasilei-
ros presos na Bolívia reuniram-se com representan-
tes dos ministérios das Relações Exteriores, Justi-
ça, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
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-

do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a 
OMC, ocorrida em Genebra (Suíça), “representa, 
entre outras coisas, um reconhecimento ao protago-
nismo do Brasil e também um gesto de busca por um 
maior equilíbrio nas relações Norte-Sul”.

Nos dia 9 e 10, o Comando da Marinha apresentou a um grupo de 
parlamentares membros da CREDN detalhes do Programa Nuclear e 
do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), imple-
mentados respectivamente no Centro Experimental de Aramar, em 
Iperó (SP) e no Estaleiro e Base Naval em Itaguaí (RJ).

Durante audiência com o presidente da CREDN, 
deputado Nelson Pellegrino, o Embaixador Roberto 
de Carvalho de Azevêdo, diretor-geral da Organi-

sua eleição para o cargo marca o reconhecimento 
internacional do Brasil. 
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As medidas anunciadas nos últimos dias pelo Go-
verno Federal para o setor de Defesa e as fontes de 

Exército e Aeronáutica, foram os eixos da reunião 
da Subcomissão de Acompanhamento dos Projetos 
das Forças Armadas.

A Comissão aprovou requerimento de autoria da 
deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), sugerindo 
ao Ministério das Relações Exteriores a criação 
de Núcleo de Assistência Jurídica, nas sedes das 
embaixadas do Brasil no exterior, para atendimento 
dos brasileiros que viajam ou vivem fora do País.

-
diência pública promovida pelas comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, Seguridade Social e 
Família, Constituição, Justiça e Cidadania, e Integração 
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, 
que o Brasil iria importar médicos do exterior para aten-
der a população carente do interior do país. 
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Os governos do Brasil e de Portugal negociam um 
acordo para o reconhecimento mútuo dos diplomas 
de medicina. Em audiência pública realizada na 
Câmara dos Deputados, Alexandre Padilha explicou 
que as negociações foram iniciadas na segunda-fei-
ra, 10, em Lisboa, quando se reuniu com o ministro 
português da Saúde. 

Marseille, França - O deputado Nelson Pelegrino 
(PT-BA) reforçou, no dia 17, em Marseille, na Fran-
ça, junto à diretoria da Eurocópter, a construção de 
uma unidade de manutenção de helicópteros para 
atender o Nordeste e o Norte, na Bahia.

Entre os dias 27 e 29 de junho, o Comando do 
Exército promoveu viagem parlamentar ao Coman-
do Militar do Sul (CMS) com visitas às cidades de 
Foz do Iguaçú (PR) e Santa Maria (RS). Os par-
lamentares puderam conhecer detalhes sobre os 

PROTEGER e o blindado Guarani.
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As comissões de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado realizaram audiência pública no dia 2, para 
discutir a segurança pública nas regiões de fronteira 
do Brasil. A audiência foi requerida pelos deputados 
Urzeni Rocha (PSD/RR) e Otávio Leite (PSDB/RJ).

O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA) participou 
nos dias 27 e 28 de junho, do Seminário Ítalo-brasi-
leiro no Quadro do Programa de Cooperação Brasil 
Próximo – A legislação das Organizações Civis e do 
Terceiro Setor, realizado em Roma.

Como presidente da CREDN e da Comissão Mista de Controle das Atividades de inteligência 
(CCAI), do Congresso Nacional, o deputado Nelson Pellegrino expressou preocupação com as 
denúncias publicadas pelo jornal O Globo, em sua edição de 7 de julho, de que agências de 
inteligência dos Estados Unidos estariam monitorando as comunicações eletrônicas de cida-
dãos e organizações brasileiros, ao mesmo tempo que apoia a iniciativa do chanceler Antonio 
Patriota de exigir explicações por parte do governo norte-americano, a respeito das gravíssimas 
violações apontadas com base nas revelações do ex-agente estadunidense Edward Snowden.
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A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional publica a edição número 1 de 2013 
do Jornal CREDN. Nesta edição, os ministros das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e da 
Defesa, Celso Amorim, falam com exclusividade sobre as diretrizes e missões das duas pastas. 
O presidente Nelson Pellegrino assina artigo sobre o papel do Legislativo nas agendas da Defe-
sa e das Relações Exteriores, enquanto a presidente da Subcomissão Permanente dos Projetos 
Estratégicos das Forças Armadas, deputada Perpétua Almeida, propõe a destinação de royalties 
da mineração para a Defesa.

A CREDN e a CCAI aprovaram 14 requerimentos 
para ouvir autoridades brasileiras responsáveis 
pelas áreas de inteligência, defesa, comunicações, 
relações exteriores, justiça, dois jornalistas inves-
tigativos e o embaixador dos Estados Unidos no 
Brasil, Thomas Shannon.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara dos Deputados iria discutir 
o aporte de recursos para o Projeto Proteger do 
Exército Brasileiro, um dos principais programas do 
Sistema Integrado de proteção de Estruturas Estra-
tégicas Terrestres, desenvolvido pela Força. 
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A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional aprovou requerimentos dos deputados 
Hugo Napoleão (PSD-PI) e Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC), para que fosse realizada audiência 
pública para discutir a aquisição do Satélite Geoes-
tacionário brasileiro.

CREDN, de acordo com requerimento da deputada Iris 
de Araújo (PMDB-GO). Ela propôs convite ao delegado 
regional da Polícia Federal em Goiânia, Umberto Ramos 
Rodrigues, um dos responsáveis pela Operação Ninfas 
executado pela PF com o apoio da polícia espanhola.

Os deputados Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e Claudio 
Cajado (DEM-BA) solicitaram aos ministros da Defesa, 
Celso Amorim, e das Relações Exteriores, Antonio Pa-
triota, forneçam informações sobre a adesão do Brasil à 
Convenção Internacional sobre o Cibercrime – Conven-
ção de Budapeste – e que medidas o país tem adotado 
para melhorar a sua segurança digital.
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A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional aprovou o acordo de isenção parcial de 
vistos, assinado entre Brasil e Cingapura, em 14 
de dezembro de 2011. Pelo acordo, os setores de 

Esta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados 
expressa veemente desaprovação face à detenção do brasileiro David Michael Miranda, 
ocorrida no último domingo, dia 18, no aeroporto internacional de Heahtrow, com base na lei 
antiterrorismo daquele país, apesar do Senhor Miranda não representar ameaça alguma ao 
Reino Unido e não possuir quaisquer antecedentes por vinculação a organizações terroristas 
que pudessem ensejar tal medida.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional aprovou o convite para ouvir o brasileiro 
David Miranda, para esclarecer detalhes de sua 
retenção no aeroporto internacional de Heathow, 
em Londres.
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A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional aprovou requerimento para realização de 
encontro com os presidentes das comissões de 
Relações Exteriores dos Congressos dos países 
que integram a União das Nações Sul-Americanas 
(UNASUL), visando o fortalecimento da unidade e 
dos interesses dos países sul-americanos. 

O presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, Nelson Pellegrino (PT-BA), 

-
nistério das Relações Exteriores e que o colegiado 
vai cobrar detalhes sobre a fuga do senador bolivia-
no Roger Pinto da embaixada brasileira na Bolívia.

O novo ministro das Relações Exteriores, embaixa-
dor Luís Alberto Figueiredo Machado, que assumiu 
o lugar de Antonio Patriota, foi convidado a falar 
na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional
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Os envolvidos no episódio que culminou com a fuga 
do senador boliviano Roger Pinto, da embaixada 
do Brasil em La Paz, seriam ouvidos em audiências 
públicas que serão realizadas pela CREDN.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, Nelson Pellegrino (PT-BA), acertou com o novo ministro 
das Relações Exteriores, Luís Alberto Figueiredo Machado, a sua 

Intervenção militar na Síria sem a devida autoriza-
ção do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

da CREDN, da Câmara dos Deputados, Nelson 
Pellegrino
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Como Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), o 
deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), parabenizou o embaixador Roberto Azevêdo por sua 
posse, no dia 1º de setembro de 2013, no cargo de Diretor-Geral da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) – órgão multilateral responsável pelo comércio internacional.

-
víssimas” as novas denúncias de espionagem dos 
EUA no Brasil. “O governo acertou ao convocar o 
embaixador norte-americano Thomas Shannon para 

presidente Dilma foi espionada, temos um episódio 
inaceitável de violação da soberania nacional”

Em 2008, a eleição de um jovem senador negro de 47 anos para a presidência da maior po-
tência econômica e militar do planeta causou certa expectativa para a construção e manuten-
ção da paz. Barack Obama carrega no próprio nome, uma descendência africana com sangue 
mulçumano. Acreditava-se que todos os ingredientes necessários, àquela época, para que o 
mundo inaugurasse numa nova relação com um país marcado pela guerra e por intervenções 
ilegítimas, à margem do sistema das Nações Unidas estavam postos.
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-

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprovou 
requerimento do deputado Nelson Pellegrino, solicitando informa-
ções do ministério da Defesa acerca das negociações já iniciadas 
com o governo russo para a aquisição de duas baterias antiaéreas 
de baixa altura (IGLA) e três de média altura (PANTSIR-S1), com os 
respectivos itens logísticos, de simulação e capacitação de opera-
ção e manutenção.

Missão parlamentar seria constituída no âmbito 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (CREDN), da Câmara dos Deputados, 
para ouvir na Rússia, o ex-funcionário terceirizado 
da Agência Nacional de Segurança (NSA), Edward 
Snowden. 

A CREDN instalou a Subcomissão Permanente da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), que será presidida pela deputada Janete 
Rocha Pietá (PT-SP). Segundo ela, “principal de-

deste mecanismo que é integrado por oito países 
de quatro continentes”
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CREDN

A Câmara dos Deputados aprovou no dia 12, as versões atualizadas da 
Política Nacional de Defesa (PND), da Estratégia Nacional de Defesa 
(END) e do Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN). Para o deputado 
Nelson Pellegrino, “estas são as cartas de princípios da nossa Defesa 
Nacional”. 

Os deputados Nelson Pellegrino, Ivan Valente e Jaqueline 
Roriz, discutiram com o embaixador da Rússia no Brasil, 
Sergey Pogóssovitch Akopov, o envio de uma missão 
parlamentar àquele país para entrevistar-se com o ex-
funcionário da Agência Nacional de Segurança (NSA), dos 
Estados Unidos, Edward Snowden, sobre a extensão dos 
programas de espionagem norte-americanos no Brasil.

O deputado Nelson Pellegrino, presidente da CREDN 
e o deputado Carlos Zaratini (PT-SP), presidente da 
Frente Parlamentar de Defesa, reiteraram o convite ao 
ministro da Defesa, Celso Amorim, para que compare-
ça à comissão para falar sobre os projetos prioritários 
das Forças Armadas.
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-

-

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara dos Deputados aprovou re-
querimento do deputado Henrique Fontana (PT-RS) 
que pede a libertação da ativista brasileira Ana 
Paula Maciel, do Greenpeace, detida na Rússia.

Moção aprovada pela CREDN solicita às autoridades da Federação 
Russa a libertação da cidadã brasileira Ana Paula Maciel, bem como 
de outros 27 ativistas do Greenpeace e de dois jornalistas detidos na 

Barents contra a exploração de petróleo no Ártico.

MARCELO RECH

Os deputados Nelson Pellegrino (PT-BA), Claudio 
Cajado (DEM-BA), Pastor Eurico (PSB-PE) e Carlos 
Zarattini (PT-SP), integrantes da CREDN visitaram 
o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no 
Maranhão, acompanhados do embaixador da Ucrâ-
nia no Brasil, Rostyslav Tronenko. 

MARCELO RECH
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-

O deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) propôs 
a criação de um fórum político junto à Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados para discutir a importância 
estratégica e o fortalecimento das relações bilate-
rais entre Brasil e Paraguai. 

-
lhos realizados pela Agência das Nações Unidas de 
Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), 
órgão da ONU criado em 1950 para assistir aos 
cerca de cinco milhões de refugiados palestinos. 

MARCELO RECH

Os deputados Jaqueline Roriz (PMN-DF) e Damião Feliciano (PDT-PB) 
participaram em Paris do Seminário Parlamentar de Alto Nível promovido pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
atendendo convite do Secretário-Geral Adjunto e Economista-Chefe da orga-
nização, Pier Carlo Padoan.

No seminário foi apresentado o panorama atual da economia mundial e dis-
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-

Por iniciativa do deputado Nelson Pellegrino (PT-
BA), a Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputa-
dos discutirá o futuro das relações econômicas na 
América do Sul.

MARCELO RECH

No dia 16 de outubro, o Comando da Aeronáutica 
promoveu encontro com representantes das comis-
sões Mista de Orçamento e de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional da Câmara e do Senado, 
para apresentar a situação orçamentária da Aero-
náutica para 2014. 

MARCELO RECH

A Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, 
recebeu o presidente da CREDN, deputado Nelson 
Pellegrino (PT-BA), com quem discutiu o aporte de 
recursos para o projeto Cyclone 4 desenvolvido 
pelo Brasil em parceria com a Ucrânia.

CASA CIVIL
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O Deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), recebeu a 
Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico entregue 
pela Força Aérea Brasileira (FAB). O evento realizado 
na Base Aérea de Brasília foi conduzido pelo Vice-
Presidente Michel Temer, o Ministro da Defesa, Celso 
Amorim, e o Comandante da Aeronáutica, Juniti Saito.

EDILSON HOLANDA

A CREDN pretende ouvir em audiência, o ministro-
chefe do Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI), general José Elito Siqueira, o diretor-geral 
da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Wilson 
Roberto Trezza, e o agente de inteligência acusado 
de ter trabalhado para os Estados Unidos quando 
subchefe da Abin em Foz do Iguaçu (PR).

MARCELO RECH

O ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), Fernando Pimentel, foi convidado a esclarecer as medi-
das antidumpings adotadas recentemente pelo Brasil na CREDN, 
de acordo com requerimento do deputado Nelson Marquezelli 
(PTB-SP).

MARCELO RECH
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Após 11 anos, o presidente da CREDN e da CCAI, 
deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), comemorou a 
aprovação do Projeto de Resolução que regulamen-
ta o funcionamento do órgão de controle externo da 
Inteligência. 

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
-

do pelo Brasil com o Irã em 2009, para a isenção de 
vistos de pessoal diplomático. 

FOTO: MARCELO RECH

O Encontro África e a Diáspora Africana: Oportunidades para o Desen-
volvimento do Continente (EADA) promoveu a interação entre parla-
mentares, diplomatas, acadêmicos, empresários e artistas, por meio 
de debates e da troca de experiências sobre políticas públicas, além 
de abrir espaços para empreendimentos internacionais capazes de 
contribuir para o desenvolvimento da África.
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-

27/11/2013

Os participantes do Encontro e África e a Diáspora Africana, prove-
nientes da República Gabonesa, República do Burundi, República 
do Congo, República do Mali, República do Benin, República 
da Guiné Equatorial, República Federal Democrática da Etiópia, 
República da África do Sul, República Unida da Tanzânia, República 
da Costa Rica, República da Colômbia, Estados Unidos da América, 
República Oriental do Uruguai e República Federativa do Brasil;

Os direitos de propriedade intelectual, que fazem sig-

poderão servir de garantia para o acesso de Empre-
-

ciamento previstos em lei. É o que pretende projeto 
de lei da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC).

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara dos Deputados presta sua ho-
menagem a Nelson Mandela, símbolo universal de 
luta pela igualdade racial, de coragem, persistência, 
conciliação e liderança.
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-

Brasília – “O ser humano mais completo que o 
mundo já viu foi capaz de produzir, mesmo após a 
sua morte, a aproximação entre os Estados Unidos 
e Cuba expressada no cumprimento entre os pre-

deputado Nelson Pellegrino, presidente da CREDN.

A CREDN aprovou requerimento do deputado Nelson 
Pellegrino (PT-BA), para o envio de missão parlamentar 
ao Irã. “A recente suspensão de sanções econômicas, 

país em bancos estrangeiros, permitirá ao país ampliar 
o seu comércio internacional e o Brasil pode ganhar 
muito com essa parceria”, destacou Pellegrino.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara aprovou o PL 6.454/13, da de-
putada Perpétua Almeida (PCdoB/AC), permitindo 
que a propriedade intelectual das empresas estra-
tégicas de defesa sirva de garantia para acesso a 
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O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), presidente 
da CREDN da Câmara dos Deputados, comemo-

a França para fortalecer o combate aos garimpos 
ilegais de ouro na região fronteiriça da Guiana Fran-
cesa com o estado do Amapá. 

O Jornal CREDN em sua edição de dezembro traz artigo do deputado Leonardo Gadelha 
sobre a importância dos projetos militares para o desenvolvimento nacional, e reportagens 
sobre a regulamentação da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência 
(CCAI), o projeto de lei que permitirá o uso da propriedade intelectual como garantia para 

estratégica da Estação Antártica brasileira, entre outras.

O deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), fez balanço 
positivo dos trabalhos realizados em 2013. “No total, 
realizamos 32 reuniões deliberativas, que resultaram 
na apreciação de 41 proposições e de 155 requeri-
mentos. Foram realizadas ainda 29 audiências públi-
cas, sendo 13 delas conjuntas com outros órgãos da 
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Após o anúncio do ministro da Defesa, Celso Amorim, 
e do Comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, de que o 
Brasil iria adquirir o caça Gripen NG para a Força Aérea 
Brasileira (FAB), o presidente da CREDN, deputado 
Nelson Pellegrino (PT-BA), informou que a Subcomissão 
Permanente dos Projetos Estratégicos das Forças Arma-
das acompanhará todas as negociações até a assinatura 
do contrato, o que levará cerca de 12 meses.



Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacionalRELATÓRIO 2013

106 C R E D N



Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacionalRELATÓRIO 2013

107 C R E D N

CORPO TÉCNICO

SECRETÁRIO

Edilson Holanda 

SERVIDORES

Marcio Marques de Araújo
Antonio Alves Ferreira Júnior
Clesione Alves Gomes 

Washington Carlos Maciel da Silva 
Silvia Valeria Lima Mergulhão
Emilia Claudia Duarte Lemos
João Victor Scherrer Bumbieris
Júnia Jacinto Lara
Hugo Luis Castro de Mello

ASSESSOR DE IMPRENSA
Marcelo Rech

ESTAGIÁRIOS

Najme Símon Ale

PRÓ-ADOLESCENTE
Nathalia Silva dos Santos
Sueny Estefany Barbosa da Silva

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

 Câmara dos Deputados, Anexo II, Pav. Superior, Ala A, Sala 131 

 70160-900

 (61) 3216-6733 a 6741 -  Fax : (61) 3216-6745   

 credn@camara.leg.br



Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacionalRELATÓRIO 2013

108 C R E D NCÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

C R E D N


