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PERFIL DOS MEMBROS
TITULARES

Átila Lins

PMDB/AM

• Integrante da delegação brasileira: à XLIX e à LII AGNU, Nova York, EUA, 1994 e 
1997; e à Conferência Interparlamentar, Istambul, Turquia, 1996

• Observador Parlamentar  : na Assembléia Geral da ONU, EUA, 1994 e 1997; na LXXXII 
Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, Suíça, 1995; e na L 
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, EUA, 1995. Integrante 
da comitiva do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em visita à República da 
Venezuela, 1995; na Conferencia Estatutaria de la UIP, Berlim, Alemanha, 1999; como 
Observador Parlamentar, na LIV Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova York, 
EUA, 1999;

Dr. Rosinha

PT/PR

• Representação Brasileira do Parlamento do Mercosul.
• Presidente e Titular da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
• Membro do Programa Antártico Brasileiro
• Membro do grupo parlamentar Brasil-Colômbia.

Édio Lopes

PMDB/PR

• Membro dos grupos parlamentares: Brasil/Espanha; Brasil/Itália; Brasil/Croácia; Brasil/
Síria; Brasil/Estados Unidos da América; Brasil/República Popular da China; de 
Cooperação e Amizade Emirados Árabes – Brasil; Brasil/Bolívia; Mista Brasil/Peru.

• Membro do Programa Antártico Brasileiro: 

George Hilton

PP/MG

• Cursa Negócios Internacionais, 2º Período, Universidade-FUMEC, Belo Horizonte, MG
• Representante do Legislativo Mineiro, no Encontro Latino-americano sobre Turismo, 

Santiago, Chile, 1999;
•  Participante, de Missão Oficial sobre Segurança Pública, Washington e Nova York, 

EUA, 2002. 
• Membro da Delegação da Câmara dos Deputados, na 80ª Conferência 

Interparlamentar, Sofia, Bélgica, 1988;
• Observador Parlamentar à XLIV Assembléia Geral da ONU, 1989; Observador 

Parlamentar à XLV Assembléia Geral da ONU, 1990; 
• Membro da Comissão Parlamentar Conjunta de Integração Brasil-Argentina, Buenos 

Aires, Argentina, 1990;
• Representante da Comissão de Relações Exteriores, EUA, 1993; Integrante da 

Delegação Brasileira, na 89ª Conferência Interparlamentar, Nova Delhi, Índia, 1993.
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Ibsen Pinheiro

PMDB/RS

• Membro, Delegação da Câmara dos Deputados, na 80ª Conferência Interparlamentar, 
Sofia, Bélgica;

• Observador Parlamentar à XLIV Assembléia Geral da ONU; 
• Observador Parlamentar à XLV Assembléia Geral da ONU;
• Membro da Comissão Parlamentar Conjunta de Integração Brasil-Argentina, Buenos 

Aires, Argentina
• Membro, Delegação da Câmara dos Deputados, na Conferência Interparlamentar, 

Canberra, Austrália;
• Integrante da Delegação Brasileira, na 89ª Conferência Interparlamentar, Nova Delhi, 

Índia.
• Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 1993.

 Íris de Araújo

PMDB/GO

• Membro efetivo do Comitê Internacional de Combate à Fome e à Falta de Moradia no 
Mundo 

• Participação como Senadora Suplente da Assembléia Geral do Comitê de Nairobi, 19-
23 fevereiro de 2001.

• 3ª Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

Jair Bolsonaro

PP/RJ

• Formação de Oficiais, AMAN, Resende, RJ, 1977
• Destacado para servir na fronteira, Nioaque, MS, 1979-1981
• Membro da Comissão Mista Especial Projeto Calha Norte, Política de Ocupação 

Racional da Região Amazônica
• Ministro de Estado da Defesa: Terceiro Vice-Presidente, e Titular
• Membro das Comissões Externas: Guerrilha do Araguaia: Titular; Projeto Calha Norte: 

Titular; Reserva Indígena Raposa Serra do Sol: Titular; Usina Nuclear Angra II: 
Terceiro-Vice-Presidente e Tilular.

Luiz Sérgio

PT/RJ

• Representante da Câmara dos Deputados como Expositor no Seminário Internacional 
O Direito Ambiental e os Rejeitos Radioativos, Rio de Janeiro, RJ, 2000; como 
integrante da delegação brasileira em visita à China, 2001; e em visita à Espanha, 
França e Alemanha, 2001. 

Márcio Reinaldo 
Moreira

PP/MG

• Negociador com banqueiros italianos sobre linha de crédito para o Brasil, na área de 
reatores rápidos, 1981 e 1982. 

• Viagem para conhecer as instalações do Programa Espacial Chinês, 1984. 
• Viagem à Alemanha, a convite do Governo alemão, para conhecer o Programa de 

Irrigação desenvolvido nas regiões do Reno e do Danúbio, 1986. 
• Viagem para conhecer Projetos de Irrigação Pública e Privada e Agroindústrias, EUA, 

1987; 
• Viagem a Taiwan, Grupo Parlamentar.

Maria Lúcia 
Cardoso

• Missão oficial à China, 2001
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PMDB/MG

Nilson Mourão

PT/AC

• Professor de Teoria Política, Centro de Educação Popular Seringueira, 1977
• XI Reunião da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento, São Paulo; 2º Fórum Social sobre Ciência e Tecnologia, Kyoto, 
Japão, 2005

• Assembléia da COPA Tratados Comerciais, Migrações e Integrações das Américas, 
Foz do Iguaçu.

• Representante da Câmara dos Deputados: como observador eleitoral no referendo 
sobre a política energética da Bolívia, La Paz, 2004; como observador eleitoral no 
plebiscito do Governo Hugo Chaves, Venezuela, 2004; com o objetivo de conhecer a 
realidade política de livre comércio instituída pelo NAFTA tendo em vista os debates 
sobre a ALCA, Estados Unidos e México, 2004; no encontro do Movimento Político 
pela Unidade, Roma, 2005, e como observador eleitoral nas eleições legislativas da 
Palestina.

Takayama

PSC/PR

• Conferencista na Convenção Nacional, IEAD, Porto, Portugal, 1991; 
• Congresso Juvenil, IEAD, Wiesbaden, Alemanha, 1992;
• 1º Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriore e de Defesa Nacional

Antonio Carlos 
Pannunzio

PSDB/SP

• Conferências: Guerra Peninsular, Soberanias Atlânticas, Novas Instituições, Lisboa, 
Portugal, 2008.

• Missões oficiais: Integrante da delegação do Estado de São Paulo em visita ao Estado 
de Israel, 1992. 

• Membro da Comissão de Minas e Energia do Parlamento Latino-Americano, Havana, 
Cuba, e San José, Costa Rica, 1997, e Assunção, Paraguai, 1999. 

• 6º Vôo de Apoio à Operação Antártica XV, Punta Arenas, Chile, 1997. 
• Representante da Câmara dos Deputados como Coordenador da Subcomissão 

Habitat II, para participar da última sessão do Comitê Preparatório à Conferência das 
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, Hábitat II, Nova York, EUA, 1996, e 
para participar da II Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, 
Hábitat II, Istambul, Turquia, 1996; na Reunião do Conselho Regional para o 
Continente Americano, Montevidéu, Uruguai, 1997; no II Fórum Mundial de 
Parlamentares para o Habitat, Cancun, México, 1998; em visita oficial ao Parlamento 
Ucraniano, Ucrânia, 1999; no Encontro de Cúpula entre os Presidentes dos Países do 
Mercosul e representantes dos Países da União Européia, Cimeira, Rio de Janeiro, 
RJ, 1999; na III Conferência Ministerial da OMC, Washington, DC, e Seattle, EUA, 
1999; na Reunião de Presidentes de Comissões de Relações Exteriores dos 
Parlamentos Nacionais dos Estados Membros da OEA, Washington, EUA, 2000; em 
visita à República Federal da Iugoslávia, 2000; na Conferência dos Países de Língua 
Portuguesa sobre a Ratificação do Estatuto da Corte Criminal Internacional, Lisboa, 
Portugal, 2001; no FIPA, Ottawa, Canadá, 2001; no Seminário La Defensa en la 
Subregión, Buenos Aires, Argentina, 2001; na Reunião Preparatória para a VIII 
Reunião da Cúpula das Américas, Buenos Aires, Argentina, 2001; no XLIV Salão 
Aeroespacial, Bourget, França, 2001; na Conferência dos Países de Língua 
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Portuguesa sobre a Ratificação do Estatuto da Corte Criminal Internacional, Lisboa, 
Portugal, 2001; como indicado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional para compor a delegação que se reuniu com autoridades israelenses e 
palestinas para tratar dos assuntos Repúdio do Governo brasileiro ao conflito entre 
palestinos e israelenses, Apoio do Brasil à criação do Estado Palestino e Necessidade 
de instalação de Consulado brasileiro na Palestina, Oriente Médio, 2002; na 26ª 
Conferência Interparlamentar União Européia/América Latina, como membro do 
Parlamento Latino-Americano, Bruxelas, Bélgica, 2003; 45º Salão Aeroespacial, 
Bourget, França, 2003; na Assembléia Consultiva de Parlamentares do Grupo 
Parlamentar para Ação Global (PGA), em Nova York, EUA e celebração do 25º 
aniversário da entidade, em Washington, 2003; no Encontro das Comissões do Meio 
Ambiente, Serviços Públicos - Assentamentos Humanos, Moradia e Desenvolvimento 
Urbano - Assuntos Econômicos e Dívida Externa - Assuntos Sub-Regionais e 
Municipais do Parlamento Latino-Americano (Parlatino), México, 2003; na III Sessão 
da Assembléia Consultiva de Parlamentares para a Corte Penal Internacional e o 
Estado de Direito, Nova Zelândia, 2004; em visita da delegação brasileira, como 
membro do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, ao Parlamento Italiano, Itália, 2004; 
Integrante da comitiva da Comissão de Relações Exteriores que visitou os 
parlamentos da Rússia, Bielo-Rússia e Ucrânia, 2005; no Encontro do Movimento dos 
Focolares, Itália, 2005; The Microsoft Governmente Leaders Forum - Américas, 
Washington DC, EUA, 2006; no I Seminário Sub-Regional do Fórum Parlamentar de 
Gestão para Resultados em Desenvolvimento, Buenos Aires, Argentina, 2006. 

Cláudio Cajado

DEM/BA

• Missão oficial à Espanha, para conhecimento da legislação sobre jogos, 1995. 
• Representante da Câmara dos Deputados no Fórum de Cooperação entre a América 

Latina e o Leste Asiático, Seul, República da Coréia, 2001.

Francisco 
Rodrigues

DEM/RR

• Membro do Grupo Interparlamentar Bolívia-Brasil; Grupo Parlamentar Brasil-Polônia.
• Membro da Comissão Externa titular da Ocupação de Terras Públicas na Região 

Amazônica: Suplente; Projeto Calha Norte: Membro; SIVAM.
• Participante do Grupo Interparlamentar Bolívia-Brasil, La Paz, Bolívia, 1995. 
• Representante da Câmara dos Deputados como observador nas Operações de Força 

de Paz designadas pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), Haiti, 7/2004; 
•  Representante da Câmara dos Deputados em visita ao Parlamento da República da 

Polônia, Varsóvia, 4/2006;
• Representante do Parlamento Brasileiro no evento de lançamento do foguete Soyuz 

TMA-8, Baikonur, Casaquistão, 3/2006; 
•  Representante da Câmara dos Deputados para conhecer o Sistema Prodea Systems, 

Dallas, EUA, 14 e 15 de junho de 2007; 
• Representante da Câmara dos Deputados na Exposição Internacional da Espanha 

(Expo Zaragoza/2008) para participar do Programa Àgua e Desenvolvimento 
Sustentável, na cidade de Zaragoza, Espanha, 15 de junho de 2008;

•  Designado pela Câmara dos Deputados para participar da transmissão do cargo de 
chefe da Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa para o 
Brigadeiro-do-Ar Àtila Maia da Rocha, na cidade de Washington D-C, EUA, no período 
de 29 de julho a 1º de agosto de 2008. 

João Almeida • Observador da XLVIII Assembléia das Nações Unidas, Nova York, EUA, 1993
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PSDB/BA
Professor Ruy 

Pauletti

PSDB/RS

• Presidente da Associação das Universidades de Língua Portuguesa no Mundo;
• Avaliador da Rede Latino-Americano de Universidades;
• Palestrante em Cursos de Relações Exteriores em diversos Países;
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Raul Jungmann

PPS/PE

• Presidente no Seminário Internacional da Reforma Agrária com a Participação do 
Vice-Presidente do BIRD, Itamarati, 1998; 

• Participante, Palestra para o Corpo Diplomático - Acreditando no Brasil, Inst. Rio 
Branco, 1998; Em Direção ao Orçamento Sensível à Questão de Gênero - Missão 
Comunidades Européias, OCDE, UNIFEM, Bruxelas, Bélgica, 2000;  Palestra sobre 
"Desarmamento" realizada no Parlatino, na IV Reunião da Comissão de Seguridade, 
Cidadania e Combate ao Crime Organizado, em Santo Domingo, República 
Dominicana, 12/2005; Palestra sobre "Experiência Regional ou Direitos Humanos e 
Segurança" no Parlatino, na V Reunião da Comissão de Segurança Cidadã, Combate 
e Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo e Crime Organizado, em Buenos Aires, 
Argentina, 04/2006;

•  Expositor no Seminário Internacional sobre Direito da Biodiversidade, STJ, Brasília, 
DF, 1999;

•  Palestrante no I Fórum Ibero-Americano de Reforma Agrária e Paz, Nova York, EUA, 
1999; 

• Palestrante no IV Fórum de Ministros Agricultura Ibero-Americano, Havana, Cuba, 
1999; 

• Palestrante na Conferência Debate no Centre de Recherches sur le Brésil 
Contemporain, Paris, França, 2000; 

• Palestrante na Palestra Pública na London School of Economics, Universidade de 
Londres - Wye College American, 2000; 

• Conferência na Universidade da Califórnia, Berkeley Center for Latin American 
Studies, Los Angeles, EUA, 2001.

• Reunião com o Vice-Presidente do Banco Mundial Sr. James B. Wolfensohn e 
Técnicos Seniors do Banco Mundial, Washington, EUA, 2002.

Renato Amary

PMDB/SP

• Missão oficial a convite da Câmara Ítalo Brasileira do Comércio e Indústria de São 
Paulo; Estados Unidos, cidades de Boston, New York, Raleigh, Cleveland, Olmsted 
Falls e Cambridge - 2003 - Prefeito de Sorocaba. 

• Missão: Intercâmbio Administrativo a convite do Consulado dos EUA em SP; 
Alemanha, cidades de Munique, Nuremberg, Leipzig e Berlim - 2005 

• Missão oficial a convite da Fundação Konrad Adenauer. Troca de experiências entre 
governos paulista e alemão na área de capacitação técnica de servidores e gestores 
municipais.

Sebastião Madeira

PSDB/MA

• Membro das comissões externas: Demarcação das Terras Indígenas: Fatos Ocorridos 
na Região de Curionópolis, PA: Prostituição Infantil e Escravidão de Menores na 
Fronteira com o Paraguai
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Aldo Rebelo

PC do B/SP

• Missões Oficiais: Delegado da UNE: ao Congresso da UIE, Praga, Tchecoslováquia, 
1980; e à IV Reunião de Consultas da Organização Continental Latino-Americana de 
Estudantes, Havana, Cuba, 1980.

• Integrante da delegação brasileira em visita aos campos de refugiados palestinos na 
Síria e no Líbano, a convite da OLP, 1980. 

• Convidado para a reunião de entidades árabes não-governamentais, Trípoli, Líbia, 
1989. 

• Membro das comissões parlamentares brasileiras, Lima, Peru, e Havana, Cuba, 1992. 
• Chefe da delegação parlamentar brasileira, Amã e Bagdá, Iraque, 1993. 
• Representante do Brasil na Reunião do PARLATINO, como Membro da Comissão de 

Economia, Finanças e Dívida Externa e da Comissão de Minas e Energia, Iquique, 
Chile, 1994. 

• Representante da Bancada do PC do B no Congresso do Partido Comunista do 
Vietnã, 1996.

• Representante da Câmara dos Deputados: no Encontro de Parlamentares pela 
Soberania e Integração da América Latina e Caribe, Havana, Cuba, 1996; no Encontro 
sobre Dívida Externa e o Fim do Milênio, Caracas, Venezuela, 1997; na VII 
Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado, Ilha Margarita, Venezuela, 1997; 
na Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e Dívida Externa do PARLATINO, 
Santiago, Chile, 1998; para participar de diligências que darão prosseguimento às 
investigações sobre a emissão de passaportes falsos de jogadores de futebol 
brasileiros e transferência de menores para o exterior, Paris, França, Zurique, Suíça, e 
Bruxelas, Bélgica, 2001; e para integrar o grupo parlamentar em visita à Venezuela, 
com finalidade de reunir-se com o Presidente Hugo Chávez, Caracas, Venezuela, 
2002.

• Representante do Congresso Nacional para integrar a delegação do Governo 
brasileiro na II Reunião da Cúpula das Américas, Santiago, Chile, 1998. IV Congresso 
Oficial do Partido Socialista da Sérvia, Belgrado, 2000.

• Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 2002 

Marcondes 
Gadelha

PSB/PB

• Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em 2008.
• Formado em Instituições Políticas Americanas, Harvard, EUA e em Relações 

Econômicas Internacionais, Inst. de Estudos Políticos, Paris, França, 1971.
• Missões oficiais: Secretário da delegação brasileira às Conferências 

Interparlamentares de Colombo, Sri Lanka e Londres, 1975, e Cidade do México, 
1976. 

• Integrante da delegação do Grupo de Parlamentares para Estudo de População e 
Desenvolvimento, Cidade do México, 1983. 

• Membro da Comitiva Presidencial em visita ao Japão e à República Popular da China, 
1984. 

• Observador Parlamentar na Conferência Internacional sobre População, Cidade do 
México, 1984. 

• Viagem de estudos aos EUA e à Romênia, a convite dos governos desses países, 
1985. 

• Visita oficial à Tchecoslováquia, 1986. 
• Observador Parlamentar à Assembléia Especial da ONU para discussão do HIV/AIDS, 

Nova Iorque, EUA, 2001; 
• Representante da Câmara dos Deputados em visita oficial à Assembléia Nacional da 

República de Cuba, Havana, 2002
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Perpétua Almeida

PC do B/AC

• Membro titular da Comissão Especial Convenção da ONU Contra Corrupção;
• Membro titular da Comissão Externa Reserva Indígena  Raposa Serra do Sol
• 2ª Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

Fernando Gabeira

PV/RJ

• Participante no Congresso dos Partidos Verdes, Paris, França, 1987; 
• XVI Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Montevidéu, Uruguai, 2002.
• Conferencista na Feira Ecológica de Utrecht, Holanda; Conférence l'Arbre et la Forêt, 

Genebra, Suíça, 2000; Associação Brasil-Suíça, Lausanne, Suíça; Réencontres 
Internacionales de Genève, Genebra, Suíça, 2001.

• Membro titular da Comissões Externas: Aquisição de Madeireiras, Serrarias e Terras 
Brasileiras por Grupos Asiáticos; Conferência Mundial de Combate ao Racismo; 
Enriquecimento de Urânio; Usina Nuclear Angra II.

• Representante da Câmara dos Deputados: como integrante da delegação brasileira 
em viagem de inspeção ao longo da fronteira do Brasil com a Venezuela, 1997; como 
Membro da Comissão Externa Aquisição de Madeireiras, Serrarias e Terras Brasileiras 
por Grupos Asiáticos, em viagem a Belém, PA, 1997; e no Seminário Democracy, 
Rights and Equality, Belfast, Reino Unido, 2000.

•  Membro do grupo de trabalho em visita à área indígena Maxacali, Bertópolis e Santa 
Helena, MG, 1998.

SUPLENTES

André Zacharow

PMDB/PR

• Curso de Especialização em problemas de Desenvolvimento Econômico - 1985 
CEPAL/BNDES (Comissão Econômica para a América Latina - Nações Unidas e 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

• Curso de Especialização em Programação Industrial - 1967 - 
ILPES/CEPAL/BNDES (Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e 
Social, Comissão Econômica para a América Latina - Nações Unidas e Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

• Auditor-Chefe da ITAIPU BINACIONAL - 1985 - 1990;
• Superintendente de Compras da ITAIPU BINACIONAL;
• Diretor Superintendente da Fundação ITAIPU BR de Previdência e Assistência Social - 

09.03.83 - 31.03.94;

• Membro da Convenção da ONU contra a corrupção; 
• Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia
• Participação no Programa Espacial Brasileiro.
• Integrante  da  Comitiva  Presidencial  em  viagem  oficial  à  China  e  da  Comitiva 

Parlamentar em visita aos Parlamentos da Rússia, Biello  Rússia e Ucrânia.
• Observador da Câmara Federal nas eleições nos Estados Unidos.
• Representante  da  Câmara  em Congresso  sobre  Livre  Comércio  em Atlanta  e  em 

Fórum Latino-Americano em Buenos Aires.
• Representante da Câmara Federal na Cúpula das Américas em Mar Del Plata.
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Arnon Bezerra

PTB/CE

• Relações Exteriores e de Defesa Nacional: Primeiro-Vice-Presidente e Titular, 3/2005-
3/2006, 3/2006.

• COMISSÕES ESPECIAIS: ALCA - Área de Livre Comércio das Américas: Suplente
• Visita ofical à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, Viena, Áustria, 1999;
• Reunião do Comitê Executivo da Conferência Parlamentar das Américas, Québec, 

Canadá, 1999;
• Visita à Cuba, 1999; II Encontro de Experts em Turismo, Genebra, Suíça, Chamonix, 

França, 2000.
• Representante da Câmara dos Deputados: como Membro da União Interparlamentar 

de Turismo em visita à República Eslovaca, 2001; e na Solenidade de Posse do 
Presidente eleito Alejandro Toledo, Lima, Peru, 2001; 

• Reuniões com Autoridades Portuguesas ligadas aos Setores de Minas e Energia, 
Defesa do Consumidor, Viação e Transportes e Relações Exteriores, Lisboa, Portugal, 
2001; 

• Reunião com a Liderança do Movimento Get Out the Vote Rally e visita ao Carter 
Center em Atlanta e Encontro com Embaixador Roberto Pinto F.M. Abedenur em 
Washington e Atlanta, EUA, 2004;

• Comissão de Relações Exteriores integrando comitiva em visita aos parlamentos da 
Rússia, Bileo-Rússia e Ucrânia, 2005;

• Comissão de Relações Exteriores, no evento organizado por membros do Congresso 
Norte-Americano e pelo Presidente dos Estados Unidos, Washington - DC, EUA, 
2006.
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Carlito Merss

PT/SC

• Representante oficial do Poder Legislativo: na II Conferência da ONU para a 
Habitação, Habitat II, Istambul, Turquia, 1996; no World Economic Forum, 
MERCOSUL, Buenos Aires, Argentina, 1996; e no Fórum Internacional de 
Administração, Madri, Espanha, 1997; 

• Comitiva Parlamentar do PT, a convite da Secretaria internacional do PT para roteiro 
pelos países para conhecer o funcionamento administrativo daqueles países, Itália e 
França, 2000; 

• Convite do Vice Governador, Paulo Bauer. para estreitar relações com dirigentes 
Públicos, Empresários e aprimorar Informações em Diversas áreas, Índia, 2001; 

• Seminário Internacional Câmbio Político y construccion de Nuevas Mayorias - 
Organizado pela Fundacion JEAN - JAURS e NOVO ESPACIO ISODE, Uruguai, 2002; 
Visita a República Popular da China, a convite da Presidência da República China, 
2004;

• Participante do Seminário Os corredores Oceânicos, a convite do Senador Ricardo 
Núnês, Vice Presidente da Internacional Socialista e Jaime Ensignia, Fundação 
Friedrich Ebert, Chile, 2004;

• Participante da Conferência OS CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO SUL AMERICANA - 
UMA VISÃO PROGRESSISTA e da Posse do Presidente Tabaré Vazques 
(representando o PT), a convite da Fundação FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, 
Uruguai, 2004;

• Acompanhamento das Eleições como Observador internacional a Convite do Partido 
Socialista, Uruguai, 2004;

• Participante do seminário regional com Partidos Políticos Progressistas sobre o tema 
HACIA UN PARLAMENTO REGIONAL DEL MERCOSUR), a convite da Fundação 
Friedrich Ebert, Argentina, 2004; México, 2004;

• Representante da Secretaria de Relações Internacionais do PT no seminário Duas 
regiões no mundo globalizado: Mercosul e União Européia, evento organizado pela 
Fundación Jean Jaures - Partido País Solidário, Assunção, Paraguai, 2005; 

• Acompanhamento das Eleições Presidenciais como Observador Internacional a 
Convite do PT, Nicarágua, 2006;

• Participante do Congresso Internacional de Cooperativismo Habitacional, Porto- 
Galicia, Portugal, 2006; Representar o PT na posse do novo Presidente Equatoriano 
Sr. Rafael Correa, Equador, 2007;

• Representante da Câmara dos Deputados: no seminário Hacia um MERCOSUR más 
cerca de los ciudadanos: Parlamento regional y políticas para la convergencia 
estrctututal, a convite da Fundação Friedrich Ebert, Buenos Aires, Argentina, 2005; na 
Conferência Liberalización y Desarrollo - la OMC y la Ronda de Doha (Liberação do 
Comércio e desenvolvimento a OMC e a Rodada de Doha), a convite da Fundação 
Friedrich Ebert, Genebra, 2007; no seminário Globalización, Integración Regional y 
Calidad de la Política, a convite da Fundação Friedrich Ebertrealizado, Santiago, Chile, 
2007; na Jornada de Colaboración Cooperativista Hispano-Brasileña, dentro del Marco 
de Relaciones de Cooperación entre las Cooperativas de Viviendas Ibericas y 
Brasileñas, a convite da Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y 
Proyectos Inmobiliarios - Valencia, Madri, Espanha, 2007; como membro do Fórum 
Parlamentar da II Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Forum Índia-Brasil-
África do SUL - IBAS, a convite do Ministério das Relações Exteriores, Joanesburgo - 
África do Sul, 2007.
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Carlos Wilson

PT/PE

• Observador Interparlamentar do Brasil, Nigéria; 
• Missão Cultural nos EUA, 1981;
• Membro da Delegação da Câmara dos Deputados, CXXX Reunião do Conselho 

Interparlamentar, Lagos, 1982;
• Missão Cultural na Bulgária, 1985;
• Missão Cultural na Argentina, 1985;
• Membro da Comitiva Oficial, Visita à República Portuguesa e à República de Cabo 

Verde, 1986; Representante do Senado, Visita ao Japão;
• Participante da Reunião da Comissão de Agricultura, Parlamento Latino-Americano, 

Punta del Leste, Uruguai; 
• Observador Parlamentar da LI Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 

EUA;
• Participante da VIII Conferência de Presidentes de Parlamentos Democráticos Ibero-

Americanos, Madri, Espanha;
• Chefe da Delegação do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, 

II Assembléia Geral da Organização Mundial de Turismo, Istambul, Turquia.
João Matos

PMDB/SC

• Representante da Assembléia Legislativa de Santa Catarina na AGRITEC, Tel-Aviv, 
Israel, 1993.

• Viagem a Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Itália, a serviço do Governo 
do Estado de Santa Catarina, 1996.

• Representante da Câmara dos Deputados, a convite do Consulado Cubano, em visita 
à cidade de Havana, Cuba, para conhecer as características do sistema educativo 
cubano, 1999; e no VII, VIII e X Encontros do Parlamento Cultural do MERCOSUL - 
PARCUM, La Paz, Bolívia, Buenos Aires, Argentina, 2000, e Montevidéu, Uruguai, 
2001.

Leonardo 
Monteiro

PT/MG

• Suplente da Comissão de Especial de Registro em Consulados, 2007.
• Representante do Sindicato dos Trabalhadores, Seminário sobre Meio Ambiente, 

Washington, DC, EUA, 1986; 

Luiz Carlos 
Heinze

PP/RS

• Organizador: Simpósio sobre a Crise Mundial dos Alimentos, ALRS, Porto Alegre, 
1995

• Titular da Comissão Especial da Área de Livre Comércio das Américas.
• Titular da Comissão externa da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol
• Participação no III Encontro de Produtores, Cooperativas e Indústrias de Arroz, 

Montevidéu, Uruguai, 2000.
• Representante da Câmara dos Deputados: como Membro da Comissão Externa a 

sobre Morte do Ex-Presidente João Goulart, para participar de diligências, Buenos 
Aires, Argentina, 2001; e na VIII Reunião de Cúpula das Américas, Quebec, Canadá, 
2001.

• Coordenador e Membro da Delegação do Brasil, na Segunda Conferência Anual 
Internacional de Repressão a Entorpecentes - International Drug Enforcement 
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Marcelo Itagiba

PMDB/RJ

Conference, Brasília, Brasil, 1984;
• Membro da Delegação do Brasil, no Southern Cone Regional Enforcement Seminar, 

patrocinado pelo United States Department of Justice - Drug Enforcement 
Administration, Buenos Aires, Argentina, 1986;

• Participante do Simpósio Jurídico sobre Entorpecentes, patrocinado pelo United States 
Department of Justice - Drug Enforcement Administration, Brasília, Brasil, 1986;

• Chefe da Delegação do Brasil, na 14ª Conferência Regional Americana da 
INTERPOL, Arizona, EUA, 1995; Membro da Delegação Brasileira, na 1ª Reunião de 
Trabalho do MERCOSUL, Buenos Aires, Argentina, 1995.

Nelson Trad

PMDB/MS

• Representante da Câmara dos Deputados: para observar a situação política do Peru, 
1993; em visita ao Líbano, a convite do Governo daquele país, 1997; nos eventos 
comemorativos ao 30º Aniversário da Morte de Ernesto Che Guevara, Havana, Cuba, 
1997; na III Conferência Internacional dos Parlamentares de Origem Libanesa, 
Beirute, Líbano, 1998; e como Observador Parlamentar da delegação brasileira à LIII 
Assembléia Geral da ONU, Nova York, EUA, 1998.

• Missão de personalidades, a convite da Federação Nacional das Entidades Líbano-
Brasileiras, que defendeu junto à ONU a restauração da plena soberania do Líbano, 
Nova York, EUA, 2000.

Paes Landim

PTB/PI

• Suplente da Comissão Especial para a Área de Livre Comércio das Américas.
• Integrante da delegação brasileira: junto ao Congresso de Direito Comparado, Buenos 

Aires, Argentina, 1971; nas comemorações do Centenário de Teixeira de Freitas, 
promovidas pelo Instituto Ítalo-Latino-Americano e pela Univ. de Roma, Itália, 1983; e 
junto à OIC, Londres, Inglaterra, 1984. Visitas a New York University, Nova York, EUA, 
1981, e Sophia University, Tóquio, Japão, 1983.

• Missão do IBC em Hong Kong, 1983.
• Visita ao Instituto de Informática e Documentação, Florença, Itália. Visita pública a Sua 

Santidade o Papa João Paulo II, no Vaticano, em companhia de juristas católicos 
latino-americanos, 1983.

• Representante do Brasil na elaboração e constituição da empresa Pan-Café, sediada 
no Panamá. Viagem a Lisboa, para participar da negociação junto à Assembléia da 
República e autoridades governamentais portuguesas para solução do 
reconhecimento dos diplomas dos profissionais liberais brasileiros residentes em 
Portugal, 1997.

• Representante da Câmara dos Deputados: em visita a Portugal, Lisboa, 1998; na 
Mesa-Redonda de parlamentares sobre o processo de desertificação nas diversas 
partes do globo, Convenção da ONU para o Combate à Desertificação, Dakar, 
Senegal, 1998; como Membro do Grupo Parlamentar Brasil-Portugal em visita à 
Assembléia da República de Portugal, 1999; na X Conferência de Presidentes de 
Parlamentos Ibero-Americanos, Lisboa, Portugal, 1999; para participar de 
conversações com membros da Assembléia da República de Portugal e com as 
Universidades de Coimbra e de Évora sobre as comemorações dos 500 anos do 
Descobrimento do Brasil, 2000; e no National Prayer Breakfast, a convite do 
Congressional Commitee dos Estados Unidos, Washington, 2001.

Pedro Eugênio

PT/PE

• Expositor na III Reunião de Trabalho do Projeto PROTAAL, IICA-OEA, Bogotá, 
Colômbia, 1979.

• Palestrante no Encontro de Mercados Frutihortículas do MERCOSUL, ABRACEN, 
Recife, PE, 1997.

• Participação no VI Seminário - Taller International "Banca de Desarrollo de España y 
Europa: Práticas Relevantes para América Latina", Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el Dasarrollo (ALIADE), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Fondo Mltilateral de Inversiones (FOMIN) y el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) de España, Madrid, Espanha, 2004; 

• Membro dos grupos parlamentares Brasil-China e Brasil-Cuba.
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• Representante da delegação da Assembléia Legislativa de Pernambuco, em visita ao 
Parlamento da Argentina e em contatos com autoridades da área do MERCOSUL, 
Buenos Aires, Argentina, 1996;

• Representante da delegação do Governo de Pernambuco para realizar contatos com 
autoridades do Ministério da Colaboração Econômica de Cuba, durante a realização 
do Festival de Cultura Caribenha, Havana, Cuba, 1997;

• Representante da Câmara dos Deputados: como Membro da Comissão Especial 
destinada a realizar estudos e oferecer alternativas para a fixação do Salário Mínimo, 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN, Assembléia 
Legislativa e Palácio Guanabara, 2000; como Membro da delegação brasileira em 
viagem à República Popular da China, 2001.

Pedro Novaes

PMDB/MA

• Suplente da Comissão Especial da Área de Livre Comércio das Américas
• Suplente da Comissão especial para Implementação das Decisões da IV Conferência 

Mundial da Mulher.
• Participação no Programa de Cooperação Técnica, EUA-Brasil, 1967;
• Delegado da II Assembléia Geral, Buenos Aires, Argentina, 1968;
• Delegado da III Assembléia Geral, Cidade do México, México, 1969.

Régis de Oliveira

PSC/SP

• Delegado do Brasil, no Congresso sobre Adoção Internacional, Conferência 
Internacional de Haia, Holanda, 1991; e no III Encontro da Comissão Especial para 
Adoção de Menores, Conferência Internacional de Haia, Holanda, 1992;

• Palestrante, a convite da Universidade da Flórida, sobre Reforma Econômica e Social 
no Brasil, Flórida, EUA, 1996;

• Participante do: Congreso Internacional y Sextas Jornadas Nacionales de Derecho 
Administrativo, Rioja, Argentina, 1979; Seminário Internacional sobre Direito 
Administrativo, Fundação Dom Cabral e Univ. Católica, Belo Horizonte, MG, 1979; 
Congresso Internacional de Direito Administrativo, Colégio Mayor de Nuestra Senora 
Del Rosário, Bogotá, Colômbia, 1982; no Congresso Internazionale Impresa 1992 
Problemi Economici e Giuridici Proposte di Soluzioni, Milano, Itália, 1989; 

• Palestrante no II Ciclo Internacional de Atualização Jurídica, Corte Superior de Justiça 
da Bolívia, La Paz, 1990.

Antonio Carlos 
Mendes Thame

PSDB/SP

• Titular da Comissão Especial sobre a Área de Livre Comércio das Américas.

Arnaldo Madeira
• Visita aos municípios da República Federal da Alemanha, a convite da Fundação 

Konrad Adenauer, 1989.
• Representante da Câmara dos Deputados em visita à China, a convite da Assembléia 

Popular, 2000.
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PSDB/SP

Luiz Carlos Hauly

PSDB/PR

• Titular da Comissão Especial sobre a Área de Livre Comércio das Américas
• Presidente, Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA, 2006-2008.
• Presidente do Grupo Brasil-EUA, 2003-2006.
• Viagem de estudo a convite do Governo Alemão, na condição de Secretário de 

Fazenda do Estado do Paraná, com troca de subsídios e coleta de informações com 
vistas ao aperfeiçoamento do sistema tributário estadual, 1987, Berlim/Alemanha;

• Missão Parlamentar para acompanhar projeto orçamentário dos EUA, Washington; 
Viagem à Estação Antártica Comandante Ferraz como Presidente da Comissão de 
Defesa Nacional, 1993, Antártida;

• Viagem para encontro de empresários e participação na reunião do Parlamento latino-
americano, 1993, Buenos Aires/Argentina;

• Viagem à Washington para discussão da Reforma Tributária; Participação no 
Seminário de Nova York, promovido pelo jornal Gazeta Mercantil como representante 
do Parlamento Brasileiro, 1995, Nova York/EUA;

• Reunião com membros do Parlamento Argentino, 1997, Buenos Aires/Argentina;
• Reunião Plenária do Conselho Empresarial Brasil - Estados Unidos, 08/09/1997, 

Washington/EUA;
• Visita ao Líbano, acompanhando o Presidente da Câmara dos Deputados, julho/1997, 

Beirute/Líbano;
• Audiência Pública com o Papa João Paulo II, Grupo Católico Parlamentar, maio/1998, 

Roma/Itália;
• Viagem à China à convite do Escritório Econômico e Cultural de Taipei, 03 a 

13/julho/99;
• Participação na 5ª Conferência Anual sobre Desenvolvimento da América do Sul e 

Caribe, Santiago, Chile, 20/06/99;
• Reunião Plenária do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, 11/10/99, 

Washington/ EUA; 
• Viagem à Ottawa, Canadá, Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA, 07/03/01;
• Viagem À Bruxelas/Bélgica, Seminário entre a União Européia e Mercosul, 18 a 

23/06/01; 
• Viagem México, Fórum Interparlamentar para as Américas, 13 a 16/03/02;
• Viagem à Buenos Aires, Argentina, 5º Reunião do FIPA, 09 e 10/08/02;
• Viagem ao Panamá, Fórum Interparlamentar para as Américas, 06 e 7/12/02; Viagem 

ao Panamá, 2ª Reunião Plenária do FIPA, 20 e 21/02/03;
• Viagem à Washington/EUA, Reunião da Câmara de Comércio Americana, 19 e 

20/06/03;
• Viagem a Miami/EUA, Reunião paralela FIPA e ALCA, 18 e 19/11/03;
• Viagem a Valparaiso/Chile, III Assembléia Plenária do FIPA, 01 a 03/04/04;
• Viagem a Costa Rica/San José, XI Reunião do Comitê Executivo do FIPA 10 a 

12/02/05;
• Viagem a Washington/EUA, com Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-EUA e o 

Presidente da Câmara dos Deputados, em visita oficial à Casa dos Representantes do 
Congresso Americano, 16 a 19/05/06;

• Viagem a Bogotá/Colombia, V Assembléia Plenária do FIPA, 18 a 21/11/06.
• Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 2000

Nelson Proença • Secretário do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Estado do Rio 
Grande do Sul, 1997-1999

• Titular da Comissão Especial sobre a Área de Livre Comércio das Américas.
• Participante do Seminário LATINONLINE 2000, Miami, EUA.
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PPS/RS

Walter Ihoshi

DEM/SP

• Graduação em Comércio Internacional na UCLA - University of Califórnia, Los 
Angeles, EUA.

• Titular da Frente Parlamentar de Comércio Exterior.
• Membro de ONG que tem como missão o desenvolvimento de programas de 

capacitação e qualificação profissional em comunidades carentes.
• Membro da Comissão de Assuntos Trabalhistas , Câmara de Comércio e Indústria 

Japonesa do Brasil; 
• Membro de ONG que busca a formação de líderes através do aprimoramento 

individual, desenvolvendo as bases das comunidades aonde se inserem, Câmara 
Júnior Brasil - Japão/ JCI - Junior Chamber Internacional.

• Responsável pela introdução no mercado brasileiro da Shiseido Co. Ltda. em 1995, 
empresa líder no setor de cosméticos no mercado japonês e 3º no mercado mundial. 
SANKI America Corporation - EUA, 1987-1988. Trading Company Japonesa baseada 
em Los Angeles Citibank N.A, 1985-1987, Account Office Corporate Finance Trainee. 
A JCI congrega mais de 400.000 jovens em 123 países e territórios.

• Membro do Grupo Nikkei de Promoção Humana Voluntário, ONG com foco no 
Combate ao Desemprego

• Desenvolve também trabalhos de readaptação dos "dekaseguis" na sociedade 
brasileira.
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William Woo

PSDB/SP

• Participação no Encontro de Líderes Nikkeis de Países da América Central e do Sul, 
cidades de Narita, Tokio, Hirosima e Kyoto, 2003;

• Participação na 10ª Conferência Mundial da Wub - Lima, Peru, 2006.

Júlio Delgado

PSB/MG

• Representante da Câmara dos Deputados: na reunião ministerial do processo de 
conformação da ALCA, Toronto, Canadá, 1999; como Observador Parlamentar na 
LXXXVIII Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, Suíça, 2000; e 
em visita oficial à China, a convite da Assembléia Popular da China, 2000; na Reunião 
do Parlatino, Lima, Peru, 2003; na Reunião dos Palamentos dos Países Membros do 
Mercosul, Montevidéu, Uruguai, 2005; na Reunião dos Parlamentos dos Países 
Membros do Mercosul, Buenos Aires, Argentina, 2006.

• Observador Parlamentar: na XCII Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 
Genebra, Suiça, 2003; e na XCIV Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 
Genebra, Suiça, 2005.

Manoel Junior

PSB/PB

• Representante da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, no Encontro 
das Federações dos Municípios do Mercosul, Buenos Aires, Argentina, 2000; 
e no Encontro dos Municípios do Cone Sul, Assunção, Paraguai, 2001.

Rodrigo 
Rollemberg

PSB/DF

• II Seminário Internacional de Gestão e Inovação Tecnológica - Coordenador da mesa 
redonda intitulada Diretrizes de C&T e Regiões Periféricas, Fortaleza, CE.

• Conferencista no VIII Congresso Ibero-Americano de Extensão Universitária – Tema 
''Universidade e Inclusão Social, Nossos Mares'', Rio de Janeiro, RJ, 2005.

Vieira da Cunha

PDT/RS

• Participou, em Paris (1999), em Lisboa (2001) e em São Paulo (2003) de Congressos 
da Internacional Socialista.

• Participante de Missão Oficial da Câmara Municipal de Porto Alegre em Cuba (Vôo de 
Solidariedade ao Povo Cubano),1991;

• Participante de Missões Oficiais da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul no período de 1995 a 2005 nos seguintes países: Uruguai, Argentina, Itália, 
Portugal, Espanha, República Tcheca, Alemanha, França, China, República da 
Finlândia e Estados Unidos da América.

• Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 2007
• Presidente da Subcomissão do Centenário da Imigração Japonesa da CREDN
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José Fernando 
Aparecido de 

Oliveira

PV/MG

• Presidente da Subcomissão da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
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OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL

2008 - Deputado MARCONDES GADELHA
2007 - Deputado VIEIRA DA CUNHA
2006 - Deputado ALCEU COLARES
2005 - Deputado AROLDO CEDRAZ
2004 - Deputado CARLOS MELLES
2003 - Deputada ZULAIE COBRA
2002 - Deputado ALDO REBELO
2001 - Deputado HÉLIO COSTA
2000 - Deputado LUIZ CARLOS HAULY
1999 - Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
1998 - Deputado NEIVA MOREIRA

1997
- Deputado LUÍS EDUARDO MAGALHÃES*
- Deputado BENITO GAMA

1996 - Deputado ÁTILA LINS
1995 - Deputado FRANCO MONTORO
1994 - Deputado SALATIEL CARVALHO
1993 - Deputado IBSEN PINHEIRO
1992 - Deputado PAUDERNEY AVELINO
1991 - Deputado ULYSSES GUIMARÃES
1990 - Deputada MÁRCIA KUBITSCHEK
1989 - Deputado BERNARDO CABRAL

1987 a 1988 - Ano da Constituinte;
1986 - Deputado PEDRO COLIN
1985 - Deputado FRANCISO BENJAMIM
1984 - Deputado PEDRO COLIN
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1983 - Deputado DIOGO NOMURA
1982 - Deputado RAIMUNDO DINIZ
1981 - Deputado FLÁVIO MARCÍLIO

1979 e 1980 - Deputado JOAQUIM COUTINHO
1978 - Deputado MARCELO LINHARES
1977 - Deputado FLÁVIO MARCÍLIO
1976 - Deputado JOAQUIM COUTINHO
1975 - Deputado FLÁVIO MARCÍLIO
1974 - Deputado RAIMUNDO DINIZ
1973 - Deputado PEREIRA LOPES

1970 a 1972 - Deputado FLÁVIO MARCÍLIO
1967 a 1969 - Deputado RAIMUNDO PADILHA

1966 - Deputado HENRIQUE TURNER
1959 a1965 - Deputado RAIMUNDO PADILHA
1957 e1958 - Deputado HUGO NAPOLEÃO
1955 e 1956 - Deputado DANTAS JÚNIOR
1951 a 1954 - Deputado LIMA CAVALCANTE
1946 a 1950 - Deputado JOÃO HENRIQUE

 1937 a 1945  - O Congresso foi posto em recesso
1936 a 1937 - Deputado RENATO BARBOSA
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CORPO TÉCNICO DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E 
DE DEFESA NACIONAL

Secretária da Comissão  Ana Cristina Silva de Oliveira

  EQUIPE TÉCNICA 
1º Substituta Marília Moraes Rêgo e Lima

2º Substituto Aécio Flávio Machado

Assessoria Internacional Ana Cristina Silva de Oliveira
Tramitação de proposições Ivana Antonete Mazurek
Atas e expediente Lucimar Alves dos Santos Damanti
Controle de ofícios  e arquivo Francisca Freire Serafim Machado
Redação oficial, ordem do dia das 
comissões   e pautas Marília Moraes Rêgo e Lima
Protocolo geral, atendimento e apoio 
administrativo

Ana Luiz dos Santos Diaz
Ana Meire Pereira Lopes

Audiências Públicas
Aécio Flávio Machado
Amanda Pereira Ribeiro

Seminários Elizabeth Gomes de Lima
Controle circuito interno e TV plenário 
e material Jamilton de Arruda Pinto
Atualização página internet Elizabeth Gomes de Lima
Secretária do Presidente Alessandra Eloi de Souza Martins

Estagiários
Aline de Oliveira Alencar
Amanda Pereira Ribeiro

Pró-adolescentes

Andressa de Oliveira
Raquel Gonçalves de Moura

Edição
Elizabeth Gomes de Lima 
Aline de Oliveira Alencar
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ARTIGOS DOS  DEPUTADOS MEMBROS  
 

1)                                             O Brasil em Bali

ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME 
 

O Ministro de Relações Exteriores do Brasil,  Celso Amorim, declarou no 
plenário da Conferência das Nações Unidas, em Bali ,  no final do ano passado, 
que "combater a mudança do clima é uma questão de sobrevivência. Diferentes 
países vão a este tipo de negociações com interesses e preocupações distintos. 
Todos,  entretanto,  têm  a  obrigação  de  contribuir  para  um  resultado  exitoso. 
Ninguém pode realizá-lo sozinho. Nada substitui o caminho multilateral (o grifo 
é nosso). Todos nós devemos dar passos maiores e mais ousados, para reduzir 
as emissões. As responsabilidades são e devem ser diferenciadas. Entretanto, 
não podemos esquecer que elas são comuns. Não devemos nos esquecer de que 
as nossas responsabilidades são não apenas comuns e diferenciadas. Elas são, 
também, públicas. Enfrentar tais responsabilidades adequadamente é a própria 
razão de ser dos governos e das instituições internacionais".

Pronunciamento magnífico, que vai direto ao cerne da questão: "a mudança 
do  clima  decorre  da  maior  e  mais  grave  falha  de  mercado  na  história  do 
capitalismo” (Nicholas Stern, 2007). E para corrigir falhas de mercado, só existe 
uma forma: através de ações de governo.

Este é o ponto: através de ações de governo. Ou seja, não podemos ficar 
contando  apenas  com  soluções  de  mercado,  ou  confiando  na  “solidariedade 
planetária", pela qual, cientes do risco de uma tragédia que hoje é a maior ameaça 
à  sobrevivência,  em  toda  a  história  da  humanidade,  países  viriam  a  assumir 
voluntariamente  metas  de  redução  ou  a  financiar  atividades  que  reduzam 
emissões de gases do efeito estufa.

Por  isso,  o  caminho não é estimular  ações voluntárias,  mas investir  na 
cooperação multilateral, através da ação dos governos, coordenada e integrada 
sob  a  égide  de  uma  organização  internacional,  para  aprovar  leis  universais, 
juridicamente  vinculantes,  impositivas,  que  sejam  respeitadas  e  cumpridas 
compulsoriamente por todos os países signatários da ONU.

A única saída é a via  multilateral,  revestida de compulsoriedade (e não 
voluntariedade)  nas  ações  necessárias  para  enfrentar  o  problema.  Foi 
exatamente o que afirmou, com precisão, o Ministro Amorim: “Nada substitui  o 
caminho multilateral".
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Condizente  e  consentânea  com o  discurso  do  nosso ministro,  qual foi  a 
proposta do Brasil para a Conferência de Bali?

Nenhuma.  Ou  o  que  é  pior,  a  delegação  brasileira  defendeu  posição 
diametralmente oposta ao discurso de seu próprio ministro, qual seja: o Brasil não 
aceita que países em desenvolvimento venham a assumir metas internacionais 
compulsórias  de  redução  de  emissões  de  gases  causadores  do  aquecimento 
global. Só seriam admitidas metas nacionais voluntárias.

Isto  é  lastimável,  porque  os  relatórios  do  Painel  Intergovernamental  de 
Mudanças Climáticas_IPCC, da ONU, preparados por mais de 2000 cientistas de 
mais de 100 países, demonstram que, para evitar  aumento da temperatura da 
superfície da Terra superior a 2 graus centígrados (nível máximo tolerável), será 
preciso, até 2020, cortar 25 a 40% das emissões, e até 2050, pelo menos 50% 
das emissões de gases do efeito estufa, em relação aos níveis de 1990.

Entre  os  maiores  poluidores  atuais,  estão  os  Estados  Unidos,  a  União 
Européia, a Rússia, o Japão, o Canadá e a Austrália, os quais fazem parte do 
grupo de países industrializados, integrantes do Anexo I do Protocolo de Quioto. 
China, Índia, África do Sul, México, Brasil e Indonésia, países emergentes e que, 
portanto,  não fazem parte do Anexo I,  também são grandes poluidores. Todos 
juntos respondem por mais de 80% das emissões mundiais de gases causadores 
do aquecimento global. Com respaldo nestes dados, impõe-se uma constatação 
inquestionável: sem a participação destes países, não há a menor possibilidade de 
se atingir os índices de redução de emissões necessários, para afastar o risco de 
ruptura da resiliência de ecossistemas essenciais à manutenção da vida humana 
no planeta.

Todos sabem disso. Por isso, não há mais lugar para discursos hipócritas 
ou  para  uma  mera  repetição  enfadonha  da  ladainha  das  "responsabilidades 
comuns,  porém diferenciadas",  que pode estar  correta ao tentar  um acerto  de 
contas com o passado, mas que não enxerga os grandes poluidores do presente e 
ignora irresponsavelmente a gravidade da situação e a necessidade de medidas 
urgentíssimas.

Na área ambiental, o “Brasil se destacou na Conferência do Rio, em 1992, 
quando foi adotada a Convenção do Clima, e em Quioto, quando levou a proposta 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que até hoje é o único instrumento de 
transferência de recursos Norte-Sul, na área climática” (José Goldemberg, 2007).

Hoje, ao aliar-se à China e à Índia, contra a assunção de metas de redução 
de gases, o Brasil renuncia a uma liderança inovadora e joga na lixeira da História 
sua posição de vanguarda nas questões ambientais.

É claro que esta atitude não é gratuita. Ela é, na verdade, expressão de um 
desejo de superação do estágio de desenvolvimento retardatário, para atingir a 
plena realização de seu potencial  de grandeza.  No entanto,  as estimativas do 
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IPCC mostram que não haverá tempo para realizar tantas esperanças e sonhos.  
Em  menos  de  duas  décadas,  o  aquecimento  global  será  acelerado,  eventos 
climáticos  extremos  irão  consumir  recursos  escassos  e  esterilizar  ou  destruir 
grande parte dos recursos naturais.

O argumento do Presidente Lula de que "não aceitamos fazer sacrifícios, 
porque  temos  o  direito  de  crescer,  como  fizeram  os  ricos"  é  um  sofisma 
inaceitável. Vale para a China e para a Índia, que têm crescido perto de 10% ao 
ano, com energia suja. Não é o caso do Brasil, que tem sua economia alicerçada 
numa matriz energética por enquanto predominantemente limpa: mais de 80% de 
nossa energia elétrica ainda advêm de hidrelétricas.

Nosso calcanhar  de  Aquiles,  na  área ambiental,  são as  queimadas e o 
desmatamento ilegal na Amazônia, responsáveis pela destruição, em média, de 
mais de 20.000 km2 anuais da floresta e pela maior parte das emissões brasileiras 
de CO2.

Nos anos de 2005 e 2006,  o desmatamento da Amazônia diminuiu.  No 
segundo semestre de 2007, os índices voltaram a subir assustadoramente, com a 
agravante de 25% das áreas desmatadas estarem em unidades de conservação 
ou reservas indígenas, as quais deveriam estar sob estrita vigilância dos governos 
estaduais e federal. Este aumento no desmatamento, na verdade, confirma o que 
muitos já vinham observando: a redução em 2005 e 2006 se devera muito mais à 
queda dos preços e da demanda internacional por carne e por soja,  do que a 
avanços  na  fiscalização  ou  monitoramento.  Em 2007,  com a  cotação  da  soja 
chegando  a  níveis  recordes  na  Bolsa  de  Chicago  e  com  o  aumento  das 
exportações  de  carne,  o  desmatamento  voltou  a  crescer.  Recentemente, 
Washington Novaes (O Estado de São Paulo, 2007) manifestou estupefação pelo 
fato de o IBAMA ter apenas 58 fiscais, para cobrir todo o Estado do Amazonas, 
com 1,6 milhões de quilômetros quadrados.

Na Conferência da ONU, em Bali, técnicos do Ministério do Meio Ambiente, 
em companhia da então ministra Marina Silva, apresentaram proposta de diminuir 
mais o desmatamento, desde que os países ricos concordem em pagar por isso. 
Apresentaram detalhes e cifras para um previsível fundo que pretendem vir a criar, 
a fim de receber estes recursos, com os quais se poderá fazer um efetivo combate 
ao desmatamento. A proposta prevê que essas doações sejam voluntárias e que 
não gerem créditos de carbono. Mera filantropia,  que permitiria  aos filantropos 
receber diplomas de reconhecimento, para com isso melhorarem sua imagem, ou 
seja, poderem explorar comercialmente o carimbo de "ecologicamente corretos".

 Ações voluntárias, como a que o Brasil apresentou, não impressionam a 
ninguém.  Aliás,  uma  conferência,  como  a  de  Bali,  que  buscou  resultados 
multilaterais, compromissos internacionais compulsórios, não é o fórum adequado 
para tal apresentação, que alias só ocorreu num evento paralelo.
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Nunca  é  demais  ressaltar  que,  não  fosse  o  caráter  mandatário  das 
convenções internacionais, que depois de ratificadas pelos países se transformam 
em leis internacionais, não faria sentido quase duzentos países se reunirem em 
Bali, apenas para cada um dizer aquilo que voluntariamente está fazendo ou, o 
que é pior,  apenas proclamar o que pretende fazer,  mas nem começou. Além 
disso, advogar programas de âmbito apenas nacional, de caráter voluntário, sem 
prefixação de metas,  e  portanto,  sem que os  resultados possam ser  aferidos, 
medidos e cobrados, equivale a pedir autorização para omitir-se.

O Brasil passou despercebido em Bali, mas sua participação não foi inócua. 
Sua presença foi  instrumental.  O Brasil,  assim como a China e a Índia,  ao se 
recusarem a assumir quaisquer compromissos de assunção de metas obrigatórias 
de redução de gases do efeito estufa, contribuíram muito para reforçar a posição 
dos Estados Unidos, que durante toda a conferência defenderam, com meridiana 
clareza:  "nada  de  metas  de  cortes  de  emissões,  nada  de  compromissos 
obrigatórios  e  zero  de  contribuições  financeiras".  A  delegação  dos  EE.UU., 
durante todo o tempo, só falou em "metas nacionais voluntárias", o que equivale a 
pregar o abandono da necessidade de se perseguir um tratado internacional para 
proteger o clima, deixando que "cada país faça o que quiser, quando quiser", para 
reduzir suas emissões.

O  fato  é  que  o  Brasil  nunca  esteve  numa  "posição  tão  paralela  à  dos 
Estados Unidos, ambos se opondo a medidas universais obrigatórias e ambos 
preconizando que cada país tenha suas próprias metas e métodos nacionais de 
controle", como ressaltou Luiz Lampreia (O Estado de São Paulo, 2007).

Na verdade, o Brasil poderia e deveria estar liderando o G-77, bloco dos 
países  emergentes.  Ban  Ki-Moon,  secretário-geral  da  ONU,  relembra  que  as 
deliberações nos encontros multilaterais da ONU exigem aprovação por consenso, 
ou seja, qualquer país tem poder de veto. Daí a necessidade de "forte liderança 
política, que congregue países industrializados e os em desenvolvimento, exercida 
por líderes que tenham vontade política e visão, para prever o que precisa ser feito 
e apressar o passo, com a necessária coragem de proceder a escolhas drásticas 
e imediatas, inclusive as mais difíceis, a fim de suprir a impressionante falta de 
urgência que tem gerado uma reação mundial angustiantemente inadequada”.

Sem o exercício dessa forte liderança, a conferencia de Bali resultou em 
texto  final  acordado  que  não  menciona  metas  a  serem cumpridas  por  países 
industrializados nem por países em desenvolvimento, limitando-se a reconhecer a 
necessidade  de  “cortes  profundos"  nas  emissões  e  de  todos  os  membros  da 
convenção adotarem compromissos, vagos e genéricos, que sejam "mensuráveis, 
verificáveis e reportáveis", de redução dos gases do efeito estufa.

O  texto  acordado  apenas  define  o  "mapa  do  caminho",  ou  seja,  quais 
deverão ser os próximos passos até 2009, considerado como prazo final  para 
decidir como ficará o Protocolo de Quioto, após 2012. Pode-se dizer que é um 
resultado pífio, um mínimo divisor comum, nada além de um mero calendário.
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O ex vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore costuma encerrar seu 
documentário, dizendo que “felizmente, vontade política é um recurso renovável".

Pode ser verdade, mas não é o cerne da questão. O que realmente importa 
é vontade política não nasce por geração espontânea, e sim como conseqüência 
da pressão da sociedade.

Se  não  houver  essa  pressão  da  sociedade  organizada,  se  não  houver 
crescente pressão da mídia, refletindo a conscientização popular, continuaremos a 
ter resultados insignificantes, que não conseguirão evitar o que os economistas 
chamam de "tragédia do uso dos bens coletivos", em decorrência do abuso ou da 
sobreutilizacão insustentável dos mesmos, por falta de regulamentação legal. Ou, 
nas palavras de Rubens Ricupero e Israel Klabin (O Globo, 2007), poderá ocorrer 
"a prevalência do tradicional  business as usual, ou seja, continuaremos em rota 
direta para a tragédia, numa perspectiva antiética e irresponsável".

Antônio Carlos Mendes Thame é Deputado Federal pelo PSDB/SP
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2)              Índios de Roraima querem viver como cidadãos brasileiros

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

A primeira mulher indígena a concluir curso de Direito e obter inscrição na 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  (OAB)  fez,  no  Supremo  Tribunal  Federal,  a 
defesa dos direitos dos índios sobre as terras da Reserva Raposa-Serra do Sol.
Sua presença na tribuna do STF, com adereços e pinturas de sua tribo, expressa, 
melhor que palavras, as aspirações dos Makuxi, Wapixana, Ingarikó, Taurepang e 
Patamona de Roraima e dos índios brasileiros.

Eles não abrem mão de suas terras ou de sua herança cultural, mas seu 
objetivo não é viver obrigatoriamente em aldeias, como seus antepassados, sem 
qualquer contato com não-índios. Exigem o reconhecimento de seus direitos de 
cidadãos, traduzido no apoio efetivo do governo em áreas sensíveis como saúde, 
educação e agricultura. 

Sobreviver de caça, pesca, extração vegetal e, no máximo, agricultura de 
subsistência  não  está  em  seus  planos.  Nem  permanecer  eternamente  sob 
administração  de  uma  mistura  de  funcionários  supostamente  dedicados  da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) com integrantes do Conselho Indigenista de 
Roraima (CIR) e prepostos de ONGs sediadas no exterior ou que de lá recebem 
seus recursos, numa versão brasílica do paraíso primitivo. 

Os  índios  têm  fortes  queixas  contra  a  inoperância  da  Funai  e  a 
incapacidade  dela  de  prevenir  e  solucionar,  com  alguma  eficiência,  seus 
problemas  de  saúde.  Acreditam  que  atendimento  muito  melhor  poderia  ser 
prestado a eles pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa), órgão federal que, na 
reserva, faria as vezes da Secretaria Estadual de Saúde.

Em  sua  maioria,  os  de  Roraima  têm vivido  em constante  contato  com 
brancos e assimilado os seus métodos de trabalho agrícola. Querem, como eles, 
dedicar-se  à  rendosa  cultura  do  arroz.  Reclamam  o  acesso  a  máquinas, 
implementos e assistência técnica, que os faça agricultores capazes de competir 
com  os  não-índios.  Exigem,  igualmente,  uma  eficiente  rede  educacional  que 
amplie seus horizontes.

O que digo, não li  nesta ou naquela publicação. Vi e ouvi de habitantes 
índios  e  não-índios  de  Raposa-Serra  do  Sol,  ao  participar,  com  os deputados 
Chico  Rodrigues  (DEM/RR)  e  Moreira  Mendes  (PPS/RO),  do  grupo  de 
parlamentares enviado à reserva pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados.

Voltei convencido de que o clima de confrontação ali instaurado decorre das 
suposições inverídicas que orientaram a demarcação e homologação da reserva e 
da expulsão dos não-índios.
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O  retorno  a  padrões  tribais  e  ao  isolamento,  após  o  eventual 

reconhecimento  pelo  STF  da  demarcação  de  Raposa-Serra  do  Sol  em  área 
contínua, é sonho de alguns antropólogos e religiosos, não dos índios. 

É  indispensável  garantir  aos  que  vivem  em  aldeamentos  o  direito  de 
preservar sua cultura e seus valores. Impor isolamento a todos, inclusive aos que 
têm vivido em interação com brancos, é violência inaceitável.
 

Sério defeito da demarcação é omitir-se face à complexa questão da tríplice 
fronteira. Esta não pode ser pensada tendo como único parâmetro as amistosas 
relações hoje existentes entre o Brasil e seus vizinhos. 

Como  em toda  fronteira  terrestre  marcada  por  contínua  interação  entre 
populações  distintas,  é  necessário  termos  ali  presença  marcante  de  nosso 
Exército, numa afirmação de nossa soberania e da decisão de preservar limites 
não apenas tribais, mas nacionais.
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3)                       O Brasil e a crise do Zimbábue 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

O  Zimbábue,  país  da  África  meridional,  que  tem  como  vizinhos  mais 
conhecidos a África do Sul e Moçambique, realizou eleições gerais no dia 29 de 
março. 

Os  resultados  da  votação  para  o  Parlamento  saíram  num  prazo 
relativamente  curto  e  deram  a  vitória  ao  principal  partido  de  oposição,  o 
Movimento  para  a Mudança Democrática  (MMD).  Ele  conquistou  105 das 210 
cadeiras, contra 94 do partido governista, o Zanu-PF. 

O resultado que mais interessa ao povo do Zimbábue, o da eleição para 
presidente, ainda não foi oficialmente anunciado. Nela, Roberto Mugabe (Zanu-
PF), que dirige o país há 28 anos, enfrenta o oposicionista Morgan Tsvangirai, do 
MMD. 

Apesar da ausência da contagem oficial, o partido de Mugabe pediu à corte 
eleitoral, na madrugada do domingo, uma recontagem de votos. Essa iniciativa, 
compreensivelmente,  está  sendo  vista  pela  oposição  como  uma  tentativa  de 
golpe. 

Mugabe integra a geração de líderes que combateu de armas na mão pela 
independência das antigas colônias da África negra. Em 1964, depois de organizar 
seu  próprio  movimento  de  libertação,  o  Zanu  (União  Nacional  Africana  do 
Zimbábue), o governo de minoria branca liderado por Ian Smith, que então dirigia 
o país, condenou-o a dez anos de prisão. Foi nessa década de encarceramento 
que, em cursos a distância da Universidade de Londres, ele se graduou em Direito 
e Administração. 

Em  1980,  depois  de  exaustivas  negociações,  o  Zimbábue  tornou-se 
independente. Em meio a grandes esperanças, Mugabe assumiu, por eleição, a 
chefia do governo, como primeiro-ministro. 

O país, rico em minérios, tinha um agronegócio dinâmico, controlado por 
4.500 grandes fazendeiros brancos, que o projetava como produtor de alimentos. 
O governo era uma grande coalizão e incluía brancos e até oposicionistas negros.

Com  o  passar  do  tempo,  a  corrupção  e  o  autoritarismo  minaram  as 
possibilidades de desenvolvimento. A oposição, perseguida, perdeu condições de 
disputar o poder e fiscalizar o governo. Hoje, Mugabe está com 84 anos. Após 
assumir o poder, autodesignou-se presidente e passou a ser reeleito, a cada seis 
anos, para sucessivos mandatos. 
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Sem o contraponto da oposição, o dirigente do Zimbábue tomou decisões 
desastrosas, que minaram a economia. 

Uma  das  mais  recentes  foi  uma  reforma  agrária  radical.  Ela  retirou  a 
propriedade das fazendas e, como conseqüência, a produção agrícola das mãos 
dos  empresários  que  as  administravam.  Isso  provocou  um  colapso  no 
abastecimento e impulsionou a inflação, fazendo-a alcançar níveis assustadores. 
Hoje, com a maior cédula do país, a de 10 milhões de dólares zimbabuanos, não 
se consegue comprar mais do que dois tomates. 

Os problemas de saúde são terríveis. Um em cada cinco habitantes do país 
está contaminado pelo HIV. Apenas metade da população dispõe de saneamento 
básico. 

O regime é policial e as pessoas temem dizer qualquer coisa que soe como 
crítica ao governo. Mesmo assim, alguns cidadãos ainda cultivam certo sentimento 
de respeito por Mugabe.

Capitalizando a insatisfação popular, a oposição, capitaneada pelo MMD 
(Movimento  pela  MudançaCapitalizando  a  insatisfação  popular,  a  oposição, 
capitaneada  pelo  MMD  (Movimento  pela  Mudança  Democrática)  organizou-se 
para afastá-lo do poder pelo voto, nas eleições do dia 29, que acompanhei como 
observador indicado pela Câmara dos Deputados, a convite da ONG internacional 
Lawyers for Human Rights. 

A votação, nas seções que visitei, transcorreram normalmente. Mas algo 
estranho ocorreu na apuração e totalização dos sufrágios para presidente, até 
agora não anunciada. 

Como os votos foram contados e totalizados nas seções, o MMD e duas 
ONGs fizeram apurações paralelas. De acordo com elas, o oposicionista Morgan 
Tsvangirai, recebeu 50,3% dos sufrágios. Ou seja, venceu no primeiro turno.  

Os dados das apurações paralelas são consistentes. 

No Brasil, tivemos cinco eleições presidenciais diretas desde o retorno do 
país à democracia. Em nenhuma, o partido do presidente eleito conseguiu fazer, 
sozinho, a maioria no Congresso.

Partindo dessa premissa, se a oposição do Zimbábue elegeu a maioria dos 
parlamentares, deve, também, ter elegido o presidente no turno inicial.

É importante que o governo brasileiro se conduza com muita cautela, em 
face de uma proclamação oficial do governo do Zimbábue sobre recontagem de 
votos ou necessidade de segundo turno. 
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Necessário, também, que articule uma supervisão internacional, capaz de 
garantir o respeito à vontade das urnas, tornar possível uma transição pacífica e 
permitir ao Zimbábue um reencontro com a democracia e a prosperidade.

Antônio  Carlos  Pannunzio  é  Deputado  federal,  ex-líder  do  PSDB  na 
Câmara, ex-presidente do diretório estadual de São Paulo, membro da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
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4)                       Parlamento do Mercosul: Construção da cidadania

DR. ROSINHA

I. Apresentação

Chamo  a  atenção  nesta  apresentação  para  pelo  menos  três  fatores 
importantes. O primeiro diz respeito aos países europeus. Após a segunda guerra 
mundial, desejosos de paz passam a negociar vários acordos de cooperação e 
integração que acabou originando a União Européia, hoje com 27 países.

O segundo diz respeito ao processo (Consenso de Washington) econômico 
e político mundial que ganha corpo nas duas últimas décadas do século XX. Tal 
processo impede ou torna impossível que um único país possa se desenvolver. 
Ou melhor, torna-o incapaz de solitariamente inserir-se econômica e politicamente 
no mundo. Isto obriga aos países formarem blocos.

O terceiro fator ocorre no final da década de 1980 quando, já livre das 
ditaduras militares e procurando corrigir antigos equívocos, Argentina e Brasil 
assinam o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento1. Importante 
lembrar que naquela ocasião foram firmados 24 (vinte e quatro) acordos setoriais, 
entre os quais o de cooperação nuclear, que talvez seja o de maior significado 
simbólico.

Estes três fatores sem dúvida foram levados em consideração quando em 
1991 foi assinado o Tratado de Assunção que criou o Mercado Comum do Sul 
(Mercosul). Esse Tratado adotou um modelo integracionista priorizando uma área 
de livre comércio e uma união aduaneira “objetivando a abertura dos mercados a 
todo e qualquer custo, e cumprindo assim o receituário neo-liberal preconizado 
pelo Consenso de Washington”2.

“O Mercosul pagou, por esse passo, um alto preço. O novo modelo 
adotado, embora inicialmente bem sucedido, esgotou-se rapidamente, 
beneficiando principalmente as grandes empresas e as multinacionais. A lógica do 
modelo já era, por si só, pouco funcional, ao estimular a competição entre as 
empresas intrabloco, ao invés de buscar as sinergias entre elas para que 
produzissem bens a preço competitivo no mercado internacional”3.

No início deste século o Mercado Comum do Sul (Mercosul), com pouco 
mais  de  uma  década  de  existência,  dando  especial  ênfase  à  sua  vertente 
econômica entra em crise e tem que decidir: ou torna-se um bloco estratégico ou 
sucumbe à Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).
1  Acordo assinado em 1988 por Raul Alfonsin e José Sarney
2  Drummond, M. C. “Mercosul: uma visão de esquerda”, texto.
3  Drummond, M. C. “Mercosul: uma visão de esquerda”, texto
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Ventos de esperança e de mudanças políticas sopram na América do Sul e 
governos comprometidos com a integração, a solidariedade e com compromissos 
sociais e populares assumem as presidências desses países. Esses governos dão 
ao Mercosul um caráter estratégico o que leva a adotar algumas prioridades, tais 
como  o  reconhecimento  das  assimetrias  e  a  necessidade  de  nova 
institucionalidade.  É  nesse  contexto  que  surge  a  proposta  da  criação  do 
Parlamento do Mercosul.

II. Breve histórico

A criação de um Parlamento para o Mercosul foi debatida por muitos anos4 

pelos membros das respectivas Comissões Parlamentares Conjuntas do Mercosul 
(CPCM)5.  Faziam  o  debate  e  aprovavam  resoluções  que  eram  enviadas  ao 
Conselho do Mercado Comum (CMC), mas sem nenhuma conseqüência prática, 
pois a CPCM não insistia e o CMC não encaminhava por não ser prioridade dos 
governantes dos quatro países que compunham o Mercosul.

A  mudança  de  governos6 e  de  prioridades  levaram  a  CMC  a  tomar 
decisões  importantes.  Duas  delas  foram  decisivas  para  a  constituição  do 
Parlamento do Mercosul. A primeira foi tomada em 2003, com a Decisão 26/03, 
que aprovava o “Programa de Trabalho do Mercosul 2004-2006”, no qual um dos 
objetivos era a constituição de um parlamento para o Mercosul. A segunda foi a 
Decisão  49/04,  de  16/12/2004,  que  decide  “Dar  continuidade7 à  criação  do 
Parlamento do Mercosul, como órgão representativo dos povos dos Estados Parte 
do Mercosul”8. Esta mesma decisão define que o “Parlamento do Mercosul reger-
se-á  pela  normativa  vigente  do  Mercosul  e  as  disposições  de  seu  Protocolo 
Constitutivo e integrará a estrutura institucional do Mercosul9”.

A  Decisão  49/04,  em  seu  artigo  2º,  investe  a  “Comissão  Parlamentar 
Conjunta na qualidade de comissão preparatória, para realizar todas as ações que 
sejam necessárias para a instalação do Parlamento do Mercosul”. E decide que a 
instalação do mesmo deverá efetivar-se antes de 31 de dezembro de 2006.

4  Disposições n°s 14/99, 10/00, 12/00, 35/00 e 05/02.
5  Comissão que existia em cada um dos Parlamentos nacionais dos países que compõem o Mercosul, antes 

de ser instalado o Parlamento do Mercosul. Era integrada por deputados e senadores.
6  Eleições  de Lula (Brasil),  Néstor  Kirchner  (Argentina),  Tabaré Vasquez  (Uruguai)  e  Nicanor  Duarte 

Frutos (Paraguai).
7  Quando da Decisão 26/03, a CPC começou a trabalhar, a partir da iniciativa da CPCM do Brasil, de um 

projeto de Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul.
A primeira apresentação de tal projeto foi feita pelo Presidente da CPC do Brasil, deputado Dr. Rosinha, 
através de uma palestra intitulada “Criar uma identidade comum”.
A Decisão 49/04 decide dar continuidade e a responsabilidade ao que a CPC vinha fazendo.

8  Artigo 1º da Decisão n.º  49/04 do CMC.
9  Idem.
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Também  confere  à  CPC  a  responsabilidade  de  elaborar  o  Protocolo 
Constitutivo  do  Parlamento10 do  Mercosul  que,  uma  vez  pronto,  deverá  ser 
submetido à consideração do Conselho do Mercado Comum. Estabelece ainda 
que, após a instalação do Parlamento do Mercosul, a CPC deixará de existir11.

Do segundo semestre  de 2003 até  o mesmo período de 2005,  a  CPC 
trabalhou  uma  proposta  de  protocolo  constitutivo  do  Parlamento  do  Mercosul, 
entregue ao CMC em 8 de novembro de 2005, na cidade de Montevidéu12. Após 
debates no CMC, o mesmo foi  assinado13 no dia 8 de dezembro de 2005,  na 
capital uruguaia.

O último passo14 da Decisão 49/04 foi dado em 14 dezembro de 2006, com 
a  instalação  do  Parlamento  do  Mercosul,  em um ato  realizado  no  Congresso 
Nacional do Brasil, com a presença do presidente Lula.

III. Parlamento do Mercosul: construção da cidadania

Como afirmei acima, as mudanças dos governos nos países que compõem 
o Mercosul levaram à construção de uma nova estratégia para o bloco. Com isso 
novas  prioridades  foram  definidas.  Entre  essas  prioridades  constaram  o 
reconhecimento das assimetrias e a necessidade de nova institucionalidade.

Para a diminuição das assimetrias, foi criado o Fundo para a Convergência 
Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul (Focem)15. Para uma maior 
institucionalidade e  segurança jurídica,  foi  instalado o Tribunal  Permanente  de 
Revisão e criado o Parlamento do Mercosul.

A  globalização vem acarretando a  conformação  de blocos  econômicos, 
alguns deles com institucionalidade própria, como é o caso do Mercosul. Nestes 
casos,  os processos decisórios são transferidos da esfera do Estado Nacional 
para  o  âmbito  das  instituições  da  integração,  que,  no  caso  do  Mercosul,  é  o 
Conselho  do  Mercado  Comum,  onde  estão  representados,  exclusivamente,  os 
governos dos Estados Parte, e não o conjunto das forças políticas presentes e 
atuantes na sub-região. 

Por  esse  mecanismo,  o  cidadão  comum se  vê  distante  dos  processos 
decisórios, impotente para neles intervir e se fazer representar. Dessa forma, as 

10  Este  é  o  primeiro  acordo  internacional  assinado pelo Brasil  inteiramente negociado e elaborado  por 
parlamentares.

11  Artigo 3 da Decisão 49/04 do CMC.
12  A proposta de protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul foi entregue ao ministro das Relações 

Exteriores da República Oriental do Uruguai, Reinaldo Gargano.
13  Decisão nº 23/05.
14  “O parlamento deverá ser instalado até 31 de dezembro de 2006.”
15  Decisão n°18/05, Assunção, 19 de junho de 2005.
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normas produzidas pelos órgãos da integração  carecem de legitimidade,  uma 
vez  que não são suficientemente  debatidas  pela  sociedade e  tampouco pelos 
parlamentos nacionais.

Aos parlamentos nacionais cabe a aprovação dos tratados, porém isto não 
sana a deficiência do processo. Não corrige a deficiência porque, de um lado, nem 
todos os tratados internacionais devem ser submetidos ao crivo parlamentar. Por 
outro, porque mesmo quando o são, não é doutrina pacífica a possibilidade de sua 
alteração pelo parlamento.

Cria-se,  assim,  a  necessidade  de  uma esfera  regional,  de  um  espaço 
destinado ao debate, pelos cidadãos, das normas em negociação nos órgãos do 
Mercosul. Cria-se, também, a necessidade de sanar o déficit democrático. Essa 
necessidade foi constatada pelos governos atuais dos Estados Parte do Mercosul, 
tanto  que,  no  Programa  de  Trabalho  do  Mercosul  2004-2006  foi  aprovada  a 
constituição do Parlamento do Mercosul.

O  Parlamento  do  Mercosul  será,  assim,  o  “espaço  da  cidadania” no 
processo de integração, onde estarão representados os interesses dos cidadãos 
da sub-região.  É  preciso  ressaltar  que não se  tratará  de  um parlamento  com 
competência para sobrepor as suas decisões àquelas dos parlamentos nacionais. 
Tampouco será um órgão desprovido de significado na construção do Mercosul. 
Por  meio  de  sua  competência  consultiva (Artigo  4,  inciso  12)16,  ele  emitirá 
parecer  sobre as normas aprovadas pelo Conselho do Mercado Comum. Para 
tanto,  debaterá  os  temas  em  questão  por  meio  da  realização  de  audiências 
públicas com as entidades da sociedade civil, permitindo-lhes, em primeiro lugar, 
tomar  conhecimento das normas em negociação,  e,  assim,  expressar  as suas 
opiniões  e  inquietudes.  Dessa  maneira,  contribuirá  decisivamente  para  a 
transparência e  para  a  legitimidade  social do  processo  de  integração, 
fomentando ainda a construção de uma consciência de cidadania no Mercosul. 
Aquelas normas adotadas pelo  Conselho,  em conformidade com o parecer  do 
Parlamento,  receberão  tratamento  específico  e  mais  ágil  dos  Parlamentos 
Nacionais17, contribuindo para a segurança jurídica do bloco.

O  Parlamento  permitirá  às  forças  políticas  da  região  a  discussão  e 
incorporação, como diretrizes para o processo de integração, dos grandes valores 
da cidadania, como a justiça social, o respeito aos direitos humanos, a priorização 
da educação e do avanço tecnológico para o benefício dos povos do Mercosul. 

O Parlamento do Mercosul  estimulará ainda a conformação de  famílias 
políticas, propiciando aos parlamentares uma visão de conjunto da região, mais 
além do enfoque meramente  nacional.  O Parlamento  será,  assim,  o  órgão da 
estrutura  institucional  do  Mercosul  dotado  de  visão  comunitária,  servindo  de 

16  Todas as referências a artigos são aos do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul (PCPM).  
17  O Congresso Nacional do Brasil já aprovou a Resolução n°1 que dá agilidade para a aprovação dos 

Tratados e Acordos do Mercosul que forem submetidos à Consulta do Parlamento do Mercosul.
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contrapeso  à  abordagem intergovernamental  adotada  pelos  demais  órgãos  do 
bloco.

O  mecanismo  de  eleição  dos  parlamentares  do  Mercosul  por  meio  do 
sufrágio universal direto dos cidadãos dos Estados Parte (Artigo 6), consagra o 
princípio  da  legitimidade  democrática e  contribui  para  a  criação  de  uma 
identidade  regional.  Nas  palavras  do  Presidente  Tabaré  Vasquez:  “Solo  se 
conformará una identidad regional, coexistente con las identidades nacionales que 
hay  que  preservar  y  fortalecer,  por  cierto,  si  nuestros  pueblos  comienzan  a 
reconocerse como partes diversas de una única y dinámica unidad. Si empiezan a 
asumir que no solo comparten el pasado y los vincula el presente, sino también 
que los convoca un futuro que será más venturoso cuanto sepan compartirlo.”

O critério da “representação cidadã”, contemplado no Artigo 5, garante a 
efetiva  representação  dos  cidadãos  da  região,  no  Parlamento.  Distingue-se, 
portanto,  da  representação  paritária  dos  Estados  Parte,  conforme  esta  se 
apresenta nos demais órgãos do Mercosul.

“Portanto,  a  criação  do  Parlamento  do  Mercosul,  necessária  caixa  de 
ressonância  das  demandas  das  populações  da  região,  ensejará  discussões  e 
debates  parlamentares  que  construirão  a  transparência  e  a  legitimidade 
democrática destinadas a sedimentar as relações de confiança fundamentais no 
processo  de  consolidação  do  Mercado  Comum  do  Sul,  não  apenas  entre 
governos,  mas  com  a  própria  sociedade  em  geral,  e  até  mesmo  perante  a 
comunidade internacional.”18

IV. Representação Cidadã

Um dos primeiros debates que ocorreu para a elaboração do Protocolo 
Constitutivo do Parlamento do Mercosul foi o de seu papel: um Parlamento para 
representar o quê? Parece simples e óbvio que um Parlamento é constituído para 
representar o povo, porém nos custou algum tempo para essa definição. Definido 
isto,  o  tema foi  recorrente  em toda a elaboração do Protocolo,  tanto é que o 
mesmo é reforçado em vários de seus artigos, como veremos a seguir.

Já no primeiro artigo do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul 
(PCPM) é definido o “Parlamento como órgão de representação de seus povos, 
independente e autônomo, que integrará a estrutura institucional do Mercosul”. E, 
para  que  o  mesmo  consiga  cumprir  com  o  desígnio  acima,  o  mesmo  artigo 
estabelece  que  o  “Parlamento  estará  integrado  por  representantes  eleitos  por 
sufrágio universal, direto e secreto, conforme a legislação interna de cada Estado 
Parte”.

18  Rosinha, Dr. Introdução, in “Hacia el Parlamento Del Mercosur”. Ed. CPCM e Konrad Adenaur, p.16.
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Os parlamentares negociadores do PCPM e os membros do Conselho do 
Mercado Comum (CMC), cientes das dificuldades da construção da representação 
cidadã, estabeleceram que o Parlamento será constituído em etapas19.  Também 
tinham ciência de que a construção da cidadania com o objetivo de superar o 
déficit democrático no Mercosul, ou mesmo impedir que o mesmo aumente, levou-
os  a  estabelecer  que  a  representação  dos  povos  do  Mercosul  deva  se  dar 
“respeitando sua pluralidade ideológica e política”20 e, que pela própria história da 
região,  deve  “assumir  a  promoção  e  defesa  permanente  da  democracia,  da 
liberdade e da paz”21.

Também, no mesmo artigo 2º, outros propósitos foram estabelecidos com 
a  mesma finalidade  acima,  o  de  “Promover  o  desenvolvimento  sustentável  da 
região com justiça social e respeito à diversidade cultural de suas populações22. 
Um parlamento regional só será capaz de construir a cidadania, a democracia e a 
integração se “garantir a participação dos atores da sociedade civil no processo de 
integração23;  e,  “estimular  a  formação  de  uma consciência  coletiva  de  valores 
cidadãos e comunitários para a integração”24.

São  muitos  os  desafios  do  Parlamento  do  Mercosul,  e  um  dos  mais 
importantes para a construção da cidadania é garantir uma, mesmo que mínima, 
representação regional equilibrada. Não será possível ao Parlamento do Mercosul 
construir a democracia representativa no bloco ou combater o déficit democrático 
mantida a atual representação.

Para  garantir  que  o  Parlamento  tenha  um  caráter  diverso  dos  demais 
órgãos e instituições do Mercosul, o PCPM volta de maneira recorrente ao tema 
representação cidadã25,  e  dá ao próprio  Parlamento a condição de construção 
desta representação cidadã.

Só com uma representação equilibrada e minimamente representativa dos 
Estados Parte é que conseguiremos cumprir o disposto no artigo 6.426 e construir 
o “Dia do MERCOSUL Cidadão”27.

19  As  etapas  estão definidas nas  Disposições  Transitórias  do  Protocolo  Constitutivo  do  Parlamento  do 
Mercosul (PCPM).

20  Artigo 2.1 – propósitos – do PCPM
21  Artigo 2.2 – propósitos – do PCPM
22  Artigo 2.3 – propósitos – do PCPM
23  Artigo 2.4 – propósitos – do PCPM
24  Artigo 2.5 – propósitos – do PCPM
25  Artigo 5.1, estabelece que o “Parlamento integrar-se-á de acordo com o critério de representação cidadã”.
26  “O repúdio a todas as formas de discriminação, especialmente às relativas a gênero, cor, etnia, religião, 

nacionalidade, idade e condição socioeconômica”.
27  O artigo 6.4 do PCPM estabelece que em 2014 as eleições dos parlamentares para o Parlamento do 

Mercosul se dará de forma simultânea em todos os Estados Parte, por meio de sufrágio direto, universal e 
secreto dos  cidadãos.
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Representação atual

Cada Estado Parte está atualmente representado por 18 parlamentares28. 
No  caso  do  Brasil,  são  nove  senadores  e  nove  deputados  federais.  Foram 
indicados ao Parlamento  do  Mercosul  pelo  presidente  do  Congresso Nacional, 
porém este o fez após a indicação dos partidos políticos, respeitando o tamanho 
de cada uma das bancadas (proporcionalidade),  em cada uma das Casas do 
Congresso29.  Com  esta  representação  igualitária,  é  impossível  ao  Brasil  e  à 
Argentina  construir  a  cidadania  ou  até  mesmo  conseguir,  mesmo  que 
indiretamente, representar a população de seus respectivos países.

Os  negociadores  do  PCPM,  já  sabendo  disto,  definiram  que  a 
representação cidadã será aplicável a partir da segunda etapa de transição, e que 
a mesma será estabelecida por “Decisão do Conselho do Mercado Comum, por 
proposta do Parlamento” e adotada por maioria qualificada30. Também estabelece 
o artigo 2 das Disposições Transitórias que tal decisão “deverá ser aprovada até 
31 de dezembro de 2007”31.

O processo de construção da representação proporcional está atrasado e 
com um fato já decidido e estabelecido. Atrasado para a construção do processo 
eleitoral da Argentina e Uruguai (eleições 2009) e do Brasil (eleição 2010), e tem a 
agravante de o Paraguai ter unilateralmente definido a sua representação em 18 
membros.

É necessário  um acordo em que seja  garantido  uma proporcionalidade 
entre o número de pessoas que vivem em cada Estado Parte do Mercosul e o 
número de parlamentares de cada um deles.  O Paraguai,  através de eleições 
diretas, elegeu em 20 de abril  de 2008 seus 18 parlamentares para o próximo 
período, o que é um patamar muito alto para a sua representação e dificulta a 
construção da representação proporcional, mesmo que atenuada32.

Para completar a fase de transição estabelecida pelo artigo primeiro das 
Disposições Transitórias e realizar eleições nos demais países em 2009 e em 
2010,  é  necessário  concluir  o  processo  de  negociação  para  a  definição  da 
proporcionalidade.

28  Artigo 2 – Integração – das Disposições Transitórias
29  Artigo 3 das Disposições Transitórias, “Para a primeira etapa da transição, os Parlamentos nacionais 

estabelecerão as modalidades de designação de seus respectivos parlamentares, entre os legisladores dos 
Parlamentos nacionais de cada Estado Parte, designando os titulares e igual número de suplentes”.

30  O artigo 135 do Regimento Interno do Parlamento do Mercosul define que maioria qualificada é o voto da 
maioria absoluta dos integrantes da representação parlamentar de cada um dos Estados Parte. O mesmo 
artigo 135, em seu inciso 1, define a maioria absoluta: “é o voto de mais da metade do total de membros 
do Parlamento”.

31  Este prazo não foi cumprido. Por decisão do Parlamento do Mercosul e do Conselho Mercado Comum, 
foi estabelecido um novo prazo, 31 de dezembro de 2008, para que a proporcionalidade seja definida.

32  É chamada de representação atenuada porque ela se dá dentro de uma proporcionalidade, que não é de 
cem  por  cento  em  relação  à  população.  Atenua-se  esta  representação,  como  acontece  no  caso  da 
representação do Parlamento Europeu.
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Eleições

O artigo 6 do PCPM é voltado para o tema eleições. Em seu 1º ponto, 
assim como já foi lembrado no artigo primeiro33, estabelece que “os Parlamentares 
serão eleitos pelos cidadãos dos respectivos Estados Parte, por meio de sufrágio 
direto, universal e secreto”.

No caso brasileiro, os Parlamentares do Mercosul serão eleitos em 2010 e 
“o  mecanismo de eleição dos Parlamentares e seus suplentes reger-se-á pelo 
previsto  na  legislação  de  cada  Estado  Parte,  e  que  procurará  assegurar  uma 
adequada representação por gênero, etnias e regiões conforme as realidades de 
cada Estado”34.

Isso significa que temos que definir  os parâmetros legais desta eleição, 
porém antes o Parlamento do Mercosul e o Conselho Mercado Comum têm que 
definir o tamanho da representação brasileira.

V. Representação e proporcionalidade

Tramita no Parlamento do Mercosul, desde 2007, um Projeto de Norma35 

estabelecendo a representação proporcional entre os Estados Parte no Mercosul. 
Tal Projeto procura corrigir a atual super-representação dos Estados com menor 
população, em detrimento dos mais povoados, levando em consideração o critério 
demográfico, porém atenuando esta representação.

Nos “considerandos” do projeto de norma, o autor o apresenta como uma 
proposta  baseada  em  critério  demográfico  (Tabelas  1  e  2)  que  “permita 
composições políticas variadas e múltiplas entre os representantes dos países de 
maior  e  menor  população,  descartando o  predomínio  de  um ou mais  Estados 
sobre  os  demais”.  Chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  “se  for  mantida  a 
igualdade plena do número  de  parlamentares  por  Estado Parte,  como é  hoje, 
afetaria a qualidade representativa do Parlamento, por outro a proporcionalidade 
plena refletiria a enorme assimetria populacional existente na região, favorecendo 
o predomínio de um ou mais Estados Parte sobre os demais.  Por essa razão, 
opta-se  pela  adoção de  critério  de  proporcionalidade  atenuada,  em que se 
parte de um piso e se agregam cadeiras por cada grupo populacional superior ao 
piso, em intervalos cada vez maiores para propiciar a pretendida atenuação na 
proporcionalidade”36. 

33  “O Parlamento estará integrado por representantes eleitos por sufrágio universal, direto e secreto[...]”
34  Artigo 6.2 do PCPM.
35  A.E/V SO/2007/ N° 18, Parlamento do Mercosul (apresentado pelo parlamentar Dr. Rosinha).
36 Faz parte da justificativa do Projeto de Norma (A.E/V SO/2007/ N° 18) apresentado no Parlamento do 
Mercosul.
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O projeto de norma apresentado foi baseado na experiência européia, que, 
para a distribuição de assentos do Parlamento Europeu entre os Estados 
Parte,  para  sua  primeira  eleição,  encontrou  uma  fórmula  chamada  de 
“proporcional regressiva”. Aqui chamamos de “proporcionalidade atenuada” 
com a seguinte distribuição:

Os Estados Parte com até 10 milhões de habitantes contarão com o piso 
de 18 assentos;

Os Estados Parte com mais de 10 até 40 milhões de habitantes contarão 
com o piso e mais 1 assento para cada 2 milhões de habitantes;

Os Estados Parte com mais de 40 até 100 milhões de habitantes contarão 
com o piso, os assentos previstos para o intervalo estabelecido no número 2 e 
mais um assento para cada 2,5 milhões de habitantes.

Os Estados Parte com mais 100 milhões de habitantes contarão com o 
piso, os assentos previstos para os intervalos estabelecidos nos números 2 e 3 e 
mais um assento para cada 5 milhões de habitantes.

O  ingresso  de  qualquer  novo  Estado  Parte  no  Mercosul  implicará  na 
revisão,  pelo  Conselho  do  Mercado  Comum,  por  proposta  do  Parlamento,  do 
número de cadeiras correspondentes à representação de cada país membro no 
Parlamento do Mercosul, para vigorar nas eleições subseqüentes.

TABELA 1 – Habitantes por Parlamentar do Mercosul de cada Estado Parte na 
Primeira Etapa de Transição (representação paritária).

Países Habitantes Cadeiras Habitantes por
Parlamentar do Mercosul

Brasil 183.987.291 18 10.541.375
Argentina 39.531.000 18 2.196.166
Paraguai  6.127.000 18    340.388
Uruguai 3.340.000 18   185.555
Venezuela 27.657.000 18 1.536.500
Total 266.399.752 90 ______
Fonte: World population propects: the 2006 revision. Highlights. New York: United 
Nations,   Population  Division,  2007.  In  http://www.ibge.gov.br/paisesat/.  Acesso 
em 19/09/2007.
Números aproximados. Nota: a Venezuela tem o status de “membro pleno em 
processo de adesão”.
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TABELA  2  –  Habitantes  por  Parlamentar  do  Mercosul  de  cada  Estado  Parte 
segundo proposta Projeto de Norma apresentado.
(Quadro de assentos com a população atual dos Estados Parte)

Países Habitantes Cadeiras Habitantes por
Parlamentar do Mercosul

 Brasil 183.987.291 75 2.529.930
Argentina 39.531.000 33 1.197.909
Paraguai  6.127.000 18    340.388
Uruguai 3.340.000 18   185.555
Venezuela 27.657.000 27 1.024.333
Total 266.399.752 171 1.557.893

Fonte: World population propects: the 2006 revision. Highlights. New York: United 
Nations,   Population  Division,  2007.  In  http://www.ibge.gov.br/paisesat/.  Acesso 
em 19/09/2007.

VI. Proporcionalidade Interna

Uma  vez  definida  a  representação  proporcional  para  o  Parlamento  do 
Mercosul,  é  necessário  definir  a  proporcionalidade interna e a lei  eleitoral  que 
regulamentará o pleito.

A população brasileira atual é de mais de 183,9 milhões de habitantes37 

distribuídos pelas 27  unidades da Federação.  Para construir  uma proposta  de 
representação cidadã, é necessário que cada unidade da federação tenha pelo 
menos  um  parlamentar.  A  proposta  apresentada  em  2007  ao  Parlamento  do 
Mercosul38 propõe que o Brasil seja representado por 75 parlamentares.

Obedecendo à regra e critério semelhantes (proporcionalidade atenuada) 
ao  proposto  para  os  países  do  Mercosul,  teremos  a  seguinte  distribuição  de 
parlamentares:

Os Estados com população menor que 3 milhões de habitantes terão 1 
(um) representante cada;

Os  Estados  que  contam  com  a  população  compreendida  entre  3  e  5 
milhões de habitantes terão dois representantes cada um;

37  Dados do IBGE de dezembro de 2007.
38  A.E/V SO/2007/ N° 18, apresentada no Parlamento do Mercosul pelo Parlamentar Dr. Rosinha.
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Os  Estados  que  contam  com  a  população  compreendida  entre  5  e  9 
milhões de habitantes terão três representantes cada um;

Os  Estados  que  contam com a  população  compreendida  entre  9  e  12 
milhões de habitantes terão cinco representantes cada um;

Os Estados que contam com a população compreendida entre 12 e 16 
milhões de habitantes terão seis representantes cada um;

Os Estados que contam com a população compreendida entre 16 e 20 
milhões de habitantes terão oito representantes cada um;

Os Estados que contam com mais de 20 milhões de habitantes terão dez 
representantes cada um;

Por tal critério, teremos a seguinte distribuição:

Os Estados do Acre (557.526),  Amapá (477.032), Amazonas (2.812.557), Mato 
Grosso  do  Sul  (2.078.001),  Rondônia (1.379.787),  Roraima (324.397),  Sergipe 
(1.784.475),  Tocantins (1.157.098),  Alagoas (2.822.621),  Mato  Grosso 
(2.504.353), Piauí (2.843.278) e Rio Grande do Norte (2.776.782) e mais o Distrito 
Federal (2.051.146), terão um representante por Estado, num total de 13;
Paraíba (3.443.825) e Espírito Santo (3.097.232) terão dois representantes cada, 
num total de 4;
Ceará (7.430.661),  Goiás (5.003.228),  Maranhão (5.651.475), Pará (6.192.307), 
Pernambuco  (7.918.344)  e  Santa  Catarina  (5.356.360)  terão  3  parlamentares 
cada, num total de 18;
Paraná (9.563.458) e Rio Grande do Sul (10.187.798) terão cinco representantes 
cada, num total de 10;
Bahia (13.070.250) e Rio de Janeiro (14.391.282), 6 representantes cada, num 
total de 12;
Minas Gerais (17.891.494), 8;
São Paulo (37.032.403), 10.

VII. Eleições 2010 (Lei Eleitoral)

No próximo ano (2009), é necessário definir as normas para as eleições, 
no  Brasil,  de  parlamentares  para  o  Parlamento  do  Mercosul.  E,  para  efetuar 
estudos sobre a proposta de uma nova lei eleitoral ou reformulação da atual, está 
formado  no  Congresso  Nacional  um  grupo  de  trabalho,  porém  é  impossível 
avançar enquanto não se define qual será o número de representantes por país. 
Este mesmo grupo estuda se há necessidade ou não de alteração da Constituição 
para a organização do pleito.
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Sem  o  número  de  representantes  definido,  o  que  podemos  é  listar 
algumas propostas para serem pensadas:

• Em 2010 as eleições devem ocorrer no mesmo dia das eleições gerais;
• Os candidatos para o Parlamento do Mercosul serão registrados por partidos 

políticos ou coligações?
• Devemos garantir horário eleitoral gratuito nos meios de comunicação?
• Por ser uma representação atenuada, há que se definir os critérios de cálculo 

(quociente  eleitoral)  por  partidos  ou  candidatos  dependendo  da  regra  legal 
estabelecida;

• Em 2014,  as eleições ocorrerão no Dia do Mercosul  Cidadão,  estabelecido 
pelo  Conselho  do  Mercado  Comum,  simultaneamente  com  as  eleições 
análogas nos demais Estados Parte;

• O voto será direto, secreto, universal e obrigatório;
• Para  as  eleições  ao  Parlamento  do  Mercosul,  as  circunscrições  serão 

estaduais, regionais ou uma única nacional? Se mantido o número atual de 18 
parlamentares, creio que só caberá uma eleição nacional e por lista.

• Caso seja definida uma representação de 75 ou qualquer outro número acima 
de 30 (mais que um por ente federado), é possível manter a eleição nacional 
ou  por  regiões?  Se  por  região,  é  necessário  criar  circunscrições regionais. 
Tomada esta decisão, define-se se a eleição será realizada pelo atual modelo 
(voto individual) ou por lista.

• Todas as possibilidades apresentadas condicionam a um novo aparato legal. 
Se a eleição for nacional, caberá às direções nacionais dos partidos definirem 
os  candidatos  e  caberá  ao  Tribunal  Superior  Eleitoral  executar  o  processo 
eleitoral. Se a circunscrição for estadual está definida a responsabilidade legal.

• Financiamento público de campanha.

Desafios

São tantos os desafios que é difícil enumerá-los. Uns são mais prioritários 
que  outros,  porém  todos  são  necessários.  Abaixo,  não  necessariamente  em 
ordem de prioridade, listo alguns deles:

O principal desafio é, neste momento, quando todos os Parlamentos do 
mundo, partidos políticos e “políticos”39 em geral são questionados, construir um 
Parlamento. Mais do que isto, um Parlamento de um bloco regional. Não bastasse 
isso, cresce em algumas regiões do mundo um discurso nacionalista e xenófobo, 
repetido por algumas lideranças políticas do nosso país, que atrasa os processos 
de integração. É preciso intervir  para mudar essa cultura, pois,  caso contrário, 
teremos  muitas  dificuldades  na  construção  do  Parlamento  e  da  cidadania  no 
bloco.

39  Coloco “político” entre aspas para me referir aos portadores de mandato.
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O Parlamento  do  Mercosul  não é  a  única  instituição em si  e  não será 
suficiente,  mas  de  seu  desempenho  depende  a  construção  da  cidadania  no 
Mercosul. Dependerá também dele, em grande parte, a formação da identidade do 
bloco e a correção de seu déficit democrático.

Garantir  uma  efetiva  representação  dos  cidadãos  da  região.  A  atual 
disposição do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul não garante a 
representação  cidadã  nos  primeiros  quatro  anos.  Tampouco  está  garantida  a 
representação de segmentos historicamente excluídos da nossa sociedade, como 
são as mulheres, os negros e os índios.

Construir um Parlamento que tenha parlamentares comprometidos com a 
construção  da  cidadania  no  Mercosul.  Parlamentares  que  façam  a  defesa  da 
cidadania, às vezes contrariando inclusive os eventuais interesses específicos de 
seus próprios países.

Construir um processo democrático de eleição direta e universal para 2010, 
quando todos os  brasileiros  e  brasileiras  votarão nos e  nas parlamentares  do 
Parlamento do Mercosul. A eleição direta e universal é importante na mudança de 
cultura e na construção de uma identidade política de bloco, pois o cidadão estará 
votando num parlamentar para atuar num contexto supranacional e em temas de 
política externa que envolvam o Mercosul. A eleição direta também consagra o 
princípio da legitimidade democrática e contribui para a criação de uma identidade 
regional e, conseqüentemente, de uma cidadania regional.

Envolver no debate sobre o Parlamento do Mercosul os partidos políticos 
como instituições e os seus militantes, lideranças políticas partidárias e sociais. 

Levar o debate para os meios de comunicação e no seio da sociedade.

Dr.  Rosinha,  médico,  é  deputado  federal  (PT-PR)  e  presidente  do  
Parlamento do Mercosul.                

5)                                     Direito Trabalhista aos idosos

PROFESSOR RUY PAULETTI

Num país que tem enorme dificuldade de criar novos postos de trabalho, 
vejo o governo Lula anunciar espaço também para os idosos. 

Falar de participação do idoso brasileiro no mercado de trabalho parece 
uma heresia.
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Mas  a  verdade  é  que  muitas  vezes  a  luta  pela  obtenção  da  renda 
necessária para a família não pode dispensar o trabalho dos idosos.

E se a expectativa de vida está crescendo por que não contar com aqueles 
mais experientes e ainda em condições para contribuir  com o seu trabalho ao 
país.

A  sociedade brasileira  está  envelhecendo  e  os  idosos  são  em número 
cada vez maior.

Ultimamente não se discute a importância do trabalho para a realização 
das pessoas e sendo assim, dar oportunidade a que os idosos possam trabalhar e 
produzir contribui diretamente a fim de que eles se mantenham ativos e saudáveis. 

Não obstante a importância de cuidarmos dos idosos fala-se em aposentar 
precocemente os mais velhos para dar lugar aos mais novos.

Tenho observado, algumas empresas praticam mesmo um processo de 
rejuvenescimento do quadro de pessoas com objetivo de reduzir o valor da folha 
de pagamento.

E  se  a  permanência  no  mercado  do  trabalho  é  difícil  o  que  dizer  da 
reinserção.

Temos observado: as pessoas com mais de 40 anos de idade, que nem 
idoso ainda é, ter dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. 

Sabemos,  os  empregadores  preferem os  mais  jovens,  por  que  podem 
pagar salários menores e apostam que os jovens têm mais energia e ousadia para 
o trabalho e adquirem rapidez de experiência. 

Cabe ao Congresso Nacional e ao Governo Federal, o dever de regular e 
proteger os direitos dos trabalhadores idosos no país.

Temos visto o idoso ter uma probabilidade maior de aceitar um emprego 
com menos garantias trabalhistas. De acordo com os dados do IBGE, dentre os 
aposentados que trabalhavam em 2000,  apenas 7,5% dos homens e 6% das 
mulheres tinham carteira assinada. 

A grande maioria dos idosos aposentados que trabalhavam estava lotada 
no setor agrícola, sendo 53,6% dos homens e 42,6% das mulheres.

Isso nos faz refletir sobre a necessidade de adequar as normas do direito 
do trabalho para atender a realidade dos trabalhadores idosos.
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Portanto, nós legisladores temos que encontrar um ponto de compromisso 
entre normas que incentivem o aproveitamento dos idosos no mercado de trabalho 
e a necessidade de manter sua dignidade profissional.

Os dados demonstram que a participação do idoso brasileiro na economia 
é maior do que nos países desenvolvidos, contudo essa participação se dá em 
grande parte no mercado informal e com baixa renumeração. 

A inclusão social do idoso é mandamento para uma sociedade justa.

Outro assunto que preocupa é o desrespeito dos familiares para com os 
idosos.

Os crimes de abuso financeiro são atualmente os que mais atingem os 
idosos  brasileiros.  Esta  foi  uma  das  constatações  dos  participantes  do  Sexto 
Fórum de Políticas Públicas para a Terceira Idade, promovido pela Universidade 
Aberta da Terceira Idade do Estado do Rio de Janeiro.

São recorrentes também as situações de idosos que têm suas pensões e 
aposentadorias gastos por familiares.

Dos 3.137 atendimentos  prestados pela  Comissão da Universidade até 
junho deste ano, 232 configuraram violência contra o idoso, sendo que 32%, a 
maioria deles, dizem respeito à apropriação indevida de pensão ou aposentadoria. 
E a pior notícia é que 95% dos autores do abuso são parentes das vítimas.

Este  fato  está  de  acordo  com os  dados  que  40% dos  aposentados  e 
pensionistas são os responsáveis por sustentar financeiramente suas famílias.

Deputado Federal Professor Ruy Pauletti- PSDB/RS
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RELATÓRIOS APROVADOS

Comitiva de membros da CREDN, composta pelos Deputados Antonio 
Carlos Pannunzio, Chico Rodrigues e Moreira Mendes, destinada a VISITAR 
A Reserva Raposa/Serra do Sol in loco 

RELATÓRIO
18 de agosto de 2008

Apresentação

O  presente  relatório  resume  as  impressões  colhidas  pela  comitiva  de 
parlamentares membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
durante visita, in loco, realizada dia 14 deste mês à aldeias Raposa e Terra do Sol, 
e  também  ao  povoado  de  Surumu,  situadas  no  Estado  de  Roraima,  em 
cumprimento  a  requerimento  nº  212/2008,  de  autoria  do  deputado  Raul 
Jungmann, aprovado em sessão plenária dessa Comissão.

Esta é a segunda vez que a situação de Roraima, face a demarcação da 
reserva Raposa/Serra do Sol,  sensibiliza a Câmara dos Deputados. A primeira 
resultou  na  criação  de  uma  Comissão  Externa,  em 10  de  março  de  2004,  e 
proporcionou a elaboração de um relatório  extremamente detalhado e fiel  que 
reúne informações colhidas em análise minuciosa da legislação referenciada e 
contribuições de especialistas, lideranças locais índias e não-índias, recolhidas em 
quatro audiências públicas realizadas na Câmara dos Deputados, que se somam 
ao material colhido em audiências com membros durante dois dias de visitas às 
comunidades.

Trata-se  de  documento  imprescindível  à  compreensão  da  problemática 
decorrente  da  demarcação  da  reserva  Raposa/Serra  do  Sol,  tanto  pela 
abrangência de suas análises, quanto pela precisão e isenção das informações e 
conclusões que apresenta. É exemplar e merecedor de destaque o Item que trata 
das divergências radicais entre índios (Página 16), principalmente os macuxis, que 
se  dividem de  forma radical  entre  os  que  defendem a  demarcação  e  os  que 
pretendem se  livrar  da  tutela  da  FUNAI.  Depoimentos  de  índios,  devidamente 
identificados, expressam a influência (negativa) do Conselho Indígena de Roraima 
(CIR), as críticas à tolerância e inação da FUNAI, numa antecipação a muito do 
que a presente Comitiva constatou também in loco.

Igualmente importante é o Item 3 - Resistência à presença do Estado e 
das Forças Armadas, que respalda as preocupações do General Augusto Heleno 
a respeito das questões relacionadas à soberania nacional. Diz o relatório: 

“O vazio  demográfico,  conjugado com o acirramento  dos 
conflitos indígenas e fundiários, pode favorecer a prática de  
atividades ilegais nas zonas de fronteira, tornando-as mais 
vulneráveis interna e externamente.” - (Página 28).
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A esse relatório da Comissão Externa de 2004, só cabe sublinhar o sentido 
de  atualidade  e  pertinência  de  suas  considerações  e  conclusão,  nas  quais 
ressaltam  a  razoabilidade  com  que  trata  a  necessidade  de  proteção  das 
comunidades indígenas, a sustentabilidade do Estado de Roraima – que já se 
encontra sob abalo e com futuro incerto - e o resguardo da soberania nacional.

Tudo que esta Comitiva verificou e colheu nos três ambientes visitados, 
como mostra o relato a seguir,  convergem para estas questões que não foram 
suficientemente consideradas pelo Governo Federal ao decidir pela demarcação 
da reserva Raposa/Serra do Sol, que mais problemas trouxe do que benefícios.

Nesse aspecto, a demarcação da Reserva Raposa/Serra do Sol não carece 
de exame adicional para que se aponte sua fragilidade legal, bem como a alegada 
legitimidade do ato que a materializou. O relatório da Comissão Externa afirma 
que  ele  “foi  desenvolvido  de  forma  irregular,  contendo  ilegalidades  e  
inconstitucionalidades”.

“Há contradição insolúvel entre a decisão das contestações 
administrativas à área pretendida, expressa no Despacho 
nº 80/96, e  a Portaria de Identificação nº 820/98, ambos do  
Ministério  da  Justiça.  A  exclusão  de  áreas  que  não  se 
caracterizam como indígenas ordenada pelo Despacho não 
foi efetuada pela Portaria, em violação ao art. 2º, § 8º e §  
10, III, do Decreto nº 1.775, de 1996, e em contradição com 
os motivos declarados pela Administração no procedimento 
administrativo de demarcação. Tal procedimento sujeita a 
Portaria à anulação pela Administração, e ao controle pelo  
Poder Judiciário.”  (Página 64).

01. O Relato

Os  parlamentares  membros  da  CREDN  foram  recepcionados  pela 
Assembléia  Legislativa  do  Estado  de  Roraima,  na  capital  Boa  Vista,  em  seu 
primeiro compromisso de trabalho na missão de “visitar a Reserva Raposa Serra 
do Sol e observar in loco o desenrolar das discussões e negociações que ali estão 
ocorrendo”,  conforme  requerimento  nº  212/2008,  aprovado  em  13  do  mês 
corrente, de autoria do Deputado Raul Jungmann.

Compuseram a mesa as seguintes autoridades: o Sr. Governador, José de 
Anchieta Júnior; o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Antônio Mecias 
Pereira de Jesus; deputados federais Antonio Carlos Pannunzio; deputado Moreira 
Mendes,  deputado  Francisco  Rodrigues;  deputado  Urzeni  Rocha  (PSDB-RR); 
Luciano Castro (PR-RR); deputados estaduais Marília Pinto e Aureliana Medeiros, 
líder do Governo; o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Robério 
Nunes;  e  o  Coronel  Bonerges,  representante  do  comandante  da  1ª  Brigada, 
General Monteiro;
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Após  as  apresentações  de  boas-vindas  da  Casa,  o  presidente  da 
Assembléia, deputado Mecias de Jesus, manifestou preocupação com relação à 
demarcação da Reserva Raposa/Serra do Sol, destacando os impactos negativos 
da retirada de jurisdição do Estado de áreas tão extensas de terras, onde vivem 
famílias  há  mais  de  cinqüenta  anos,  com históricos  notáveis  de  pioneirismo e 
consolidação da produção que hoje responde por parcela significativa do Produto 
Interno Bruto do Estado (PIB) -aproximadamente 6% -,  em harmonia exemplar 
com as comunidades indígenas.
A família do Sr. Joaquim Corrêa, por exemplo, vive na região de Raposa Serra do 
Sol há mais de 100 anos.

A  seguir,  em  sua  exposição,  o  governador  José  de  Anchieta  Júnior 
qualificou  como  “conflito”  a  atual  situação  em  que  se  encontra  o  Estado  de 
Roraima depois de anunciada a demarcação Raposa/Serra do Sol da qual derivou 
a violência de uma ordem do Ministério da Justiça ao determinar a “desintrusão” 
da população de não-índios  da área.  Alertou  que as conseqüências  negativas 
dessa  demarcação  ultrapassam os  interesses  estaduais  e  ensejam significado 
estratégico em razão da vulnerabilidade que instala ao longo da fronteira de dois 
mil  quilômetros que separa o Brasil  da Guiana e Venezuela, ao longo da qual 
ainda são latentes os litígios com relação aos marcos que delimitam os territórios 
nacionais.

Segundo o governador,  a  distância  que separa Roraima dos centros de 
decisão política do País não deve, neste momento, negligenciar a importância de 
elementos  objetivos  e  reais  que  dizem  respeito  a  toda  uma  população,  em 
particular, e muito menos aos interesses do País, em geral. A sustentabilidade de 
Roraima  está  em  estado  de  choque  e  a  fronteira  Norte  com  a  Guiana  e  a 
Venezuela sob risco. 

Também recomenda cautela e maior reflexão a riqueza do subsolo de todo 
o Estado, que abriga reservas minerais ainda não suficientemente identificadas ou 
quantificadas, mas já mencionadas em documentos da CPRM como um dos sítios 
mais  promissores  do  Brasil,  tanto  pela  diversidade  de  minerais  quanto  pelo 
potencial  de  suas  dimensões.  Adicionalmente,  as  características  planas  de 
grandes  extensões  e  quantidade  de  água  fornecem  condições  extremamente 
atraentes  para  o  desenvolvimento  econômico  sem  a  necessidade  de 
desflorestamentos.

Os  números  expressam,  de  forma  inequívoca,  o  comprometimento  de 
Roraima.  Da área de  224 mil  quilômetros,  ou  22,4  milhões  de  hectares,  46% 
passam a corresponder a áreas demarcadas como reservas indígenas, em grande 
parte  junto  às  fronteiras  com  a  Venezuela  e  Guiana.  Somadas  às  áreas  de 
domínio  federal,  destinadas à preservação ecológica e  ao INCRA,  restam sob 
domínio do Estado apenas 10% do território definido quando da constituição de 
Roraima, dos quais cerca de 40% são áreas alagadas.
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A manifestação  mais  dramática  do  governador,  no  entanto,  referiu-se  à 
cisma que hoje prospera disseminando medo e perplexidade entre índios e não-
índios, sobretudo no distrito de Surumu, onde se localizam em maior número as 
famílias que produzem arroz. Esta sim, é uma questão de vital importância que 
merece atenção prioritária de todos que efetivamente se associem no esforço por 
uma solução ao mesmo tempo pacificadora e emancipativa.

A síntese dessa manifestação, o governador apresentou à CREDN quando 
participou da audiência pública de 14 de maio, que contou com a presença do 
ministro Tarso Genro, da Justiça. “Eu estive na área de conflito. Um cidadão virou-
se para mim e perguntou: - Governador, eu me casei com uma índia e tenho dois 
filhos. E agora, o que é que eu vou fazer? Ela fica e eu saio? Como é que fica?”

02. Raposa

O  deslocamento,  por  meio  de  helicóptero,  para  a  Reserva  Raposa 
possibilitou uma visão reveladora a respeito da fisionomia da região a partir do Rio 
Sumuru,  limite  inicial  desta  reserva.  Até  as  instalações observam-se terras  de 
aspecto típico de lavrado, com vegetação baixa e rarefeita, assemelhadas às do 
Cerrado, em grandes extensões planas e despovoadas. No percurso até a Aldeia 
São  Marcos,  cerca  de  200  quilômetros,  são  escassos  os  indícios  de  terras 
produtivas, como também de unidades habitadas (malocas), estradas e pontes. 
Além do enorme vazio, chama a atenção, nesse trajeto, a quantidade e tamanho – 
mais de 3 metros de altura -  de cupinzeiros que proliferam por todo lado.

A primeira visão da aldeia mostra uma divisão racional do espaço, apesar 
de  unidades  isoladas,  na  maioria  cobertas  com  palha  de  buriti  e  formato  de 
palhoças – há também telhados de amianto. De perto vê-se que são construções 
rústicas, com paredes de barro cru, piso de terra nua e utensílios precários. O 
local é porém abastecido por energia fornecida por gerador a diesel.

A comitiva visitou a escola, onde se reuniu com representantes locais e o 
secretário  de  estado  Adriano  Jacinto,  responsável  pelas  tarefas  de  apoio  aos 
índios nas áreas de educação, saúde, transporte e demais serviços assistenciais.

A escola dispõe de um salão, pátio, cozinha para produção de refeições e 
nela prevalecem orientações do Estado provedor ou de missionários. O ensino é 
de primeiro e segundo graus, ministrado por três professores índios que lidam com 
material  didático  impresso  em português –  embora  um dos  professores  tenha 
alegado que existe, nenhum material versado para a língua nativa foi mostrado.

- Qual é a expectativa dos jovens índios? Perguntou o deputado Pannunzio.

“Eles  querem  levar  a  vida  digna  de  brasileiro,  respondeu  o  professor 
Jacinto.
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“O Governo Federal nos vê como ignorantes”, afirmou o professor Magno 
Jaime.

“Aqui há uma necessidade muito grande de recursos para a educação e de 
saúde.  A  Funai  atrapalha  o  desenvolvimento  da  comunidade”,  disse  o 
professor Walter Januário.

Os dois agentes da Funai não participaram da reunião. -  Que fazem os 
agentes da Funai? Perguntou o deputado Pannunzio. “Nada”, respondeu um dos 
presentes, seguido por outros em concordância.

Ao  perceberem  a  curiosidade  dos  jovens  que  acompanhavam  as 
discussões nas arquibancadas, os parlamentares solicitaram que também eles se 
manifestassem.  Inicialmente  reservados,  expuseram  aspirações  convergentes 
com o desejo de oportunidade de crescimento pessoal que se colhem na mesma 
faixa etária dos centros urbanos e até sugeriram a criação de uma universidade. 
Um rapaz, com aparência de 20 anos, foi ao ponto: “Estudo a 60 quilômetros de 
distância, quero estudar e voltar para ser útil aqui”.

03. Serra do Sol

No trajeto  em direção à Aldeia  Serra do Sol,  observa-se uma mudança 
progressiva – considerando-se a linha do vôo - na topografia: massas florestais de 
maior densidade, maior quantidade de rios,muitos deles com quedas d’água ou 
corredeiras.  A  presença  humana  é  menor  ainda  que  no  trajeto  anterior,  com 
malocas isoladas e rebanhos de gado raros e de quantitativo reduzido. 

Serra  do  Sol  é  a  Aldeia  mais  próxima  das  fronteiras  ao  Norte,  onde, 
segundo informações fornecidas ao governador José de Anchieta,  missionários 
sediados  na  República  da  Guiana  entram  no  Brasil  para  trabalhar  junto  às 
comunidades indígenas da Reserva Serra do Sol sem qualquer autorização do 
governo brasileiro.

A ausência de rodovias pode ser  a explicação para o aspecto geral  da 
Aldeia. Nela não existe escola nem posto de saúde e as instalações são mais 
rústicas  e  precárias,  ainda  que  se  considerem  as  condições  locais.  A  maior 
instalação é um galpão coberto de palha de buriti e ladeado por paredes de barro 
cru, com, aproximadamente, 8 ou 9 metros de comprimento, sem divisórias, onde 
há uma mesa e algumas cadeiras com apoio lateral.

É onde vivem os índios Ingaricó. A população é também menor e poucos 
falam  português.  São  maiores,  no  entanto,  as  reivindicações  por  serviços  já 
fornecidos na Aldeia Raposa. 

O primeiro a se manifestar diz que deseja a demarcação em área contínua, 
mas afirma, sem qualquer vacilação, que ninguém na aldeia foi consultado pelo 
governo para a tomada de decisão. 
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O  segundo  a  falar,  de  nome  Gelbson  Martins,  também  deseja  a 
demarcação contínua e diz que é preciso mais dinheiro para desenvolver a Serra 
do Sol. Narcisa, que se identificou como agente da Funasa, segue os anteriores 
na defesa da demarcação contínua e é mais enfática nos pedidos: quer “saúde 
através da Funasa”, “posto de saúde e água encanada” e denuncia que “todos os 
postos  estão  sem  medicamentos”.  Eliseu,  o  quarto  a  falar,  pediu  “ajuda  do 
governo para que tenham escola, postos de saúde e saneamento básico”. 

Albertino Dias de Souza Macuxicó fala bom português, demonstra exercer 
forte influência entre os Ingaricó e se exprerssa como se já os representasse. É 
candidato a vereador em Uiramutã, com um discurso carregado de denúncias e 
reivindicações. Disse ele:

“Lula tá assassinando os homi, Raposa/Serra do Sol e prejudicando o povo 
da comunidade”,
“Planos  (da  demarcação)  não  saem  do  Brasil  e  sim  das  Ongs 
internacionais”,
“Se Lula quisesse ajudar,  a gente tinha representantes em Brasília e na 
Assembléia (de Roraima)”,
“É preciso construir a hidrelétrica de Cotingo (na cachoeira do Tamanduá)”,
“A gente quer implementos e máquinas para a agricultura e parceria de 
índios com não-índios”.

Albertino se declarou contrário  à  demarcação contínua e denunciou que 
“missionários têm tentado a separação dos indígenas”.

04. Surumu

Surumu  é  onde,  no  momento,  se  concentram  as  maiores  tensões 
decorrentes do processo de demarcação. Também conhecida como Vila Pereira, 
abrigava 180 famílias - muitas delas abandonaram suas casas, hoje ocupadas por 
indígenas ligados ao Conselho Indígena de Roraima (CIR), cuja atuação excede 
os limites da lei e avança, de forma temerária, sobre as atribuições institucionais. 
É distrito de Pacaraima, que tem como prefeito o fazendeiro e líder dos arrozeiros, 
Paulo César Quartiero, preso em 6 de maio deste ano pela Polícia Federal, sob a 
acusação de comandar ataque a um grupo de índios.

Se foi a vila mais próspera da região até o anúncio da demarcação, Surumu 
é  hoje  um  núcleo  urbano  desfigurado  por  barricadas  e  casas  demolidas  que 
separam, em um lado, caboclos ou brancos e, em outro, os índios. Não há porém 
fisionomias nem aparência que os distingam com clareza.

Informada sobre a visita dos parlamentares, a Polícia Federal destacou um 
delegado para recepcioná-los. Ele  alertou sobre o clima de apreensão no local. 
Os integrantes do CIR, também informados sobre a presença dos parlamentares, 
não se apresentaram.
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Seguindo os mesmos procedimentos adotados nas aldeias Raposa e Serra 
do Sol, a comitiva visitou a casa de Maria Luiza Pereira, também proprietária de 
um armazém que dá o sustento à família. Ela diz que prefere morrer a entregar 
sua casa em troca de R$ 40 mil, que a Funai lhe teria oferecido como indenização. 
“Prefiro morrer” disse ela, informando que está decidida a resistir.

Em seguida foi visitada a escola do Estado, onde algumas pessoas - só 
mulheres - aguardavam os parlamentares. Elas se anteciparam às perguntas e 
declararam que foram “os índios do CIR” que estimularam e criaram os conflitos.

Em seguida o governador foi surpreendido pela reclamação da professora 
Marinalva dos Santos que denunciou uma prática de segregação não autorizada 
por seu governo. Segundo Marinalva, que é indígena mas não vinculada ao CIR, 
sua  filha  foi  impedida  de  estudar  na  escola  e,  conseqüentemente,  forçada  a 
buscar vaga fora de Sumuru, sob a alegação do diretor de que a escola estava 
reservada só para índios.

O governador reagiu. “Mas é uma escola do Estado, deve atender a todos 
os brasileiros, índios e não-índios”. Solicitou a presença do diretor, o professor 
Evaldo Silva Alves, que confirmou a denúncia da professora e admitiu: “Eu sou 
ligado ao CIR”. O governador anunciou que ele será substituído e determinou o 
retorno da filha da professora Marinalva à escola.

05. Conclusão

Os  trabalhos  realizados  por  esta  Comitiva  possibilitam  concluir  que  a 
demarcação da reserva Raposa Serra do Sol transcorreu de forma circunscrita a 
avaliações burocráticas, sob orientação de organismos desvinculados do aparato 
institucional público e movidos por inclinações ideológicas, sem o indispensável 
levantamento estatístico da população indígena das duas áreas em questão.

A nosso ver, a ausência desse inventário torna a decisão da demarcação 
minimamente viciada e desqualifica a continuidade das terras, se não pela falta de 
argumentações que possam sustentar uma justificativa aceitável, ao menos depõe 
em sentido  contrário  à  dimensão e  limites  que essa particularidade faculta  ao 
projeto. 

A  essas dimensões,  que aqui  parecem extravagantes  e extemporâneas, 
colidem ainda com o senso comum em se tratando de uma fronteira longínqua e 
ainda sujeita a litígios com os países que nela se limitam. A controvérsia recente 
que ensejou pronunciamento qualificado do general Augusto Heleno, comandante 
militar  da  Amazônia,  em pronunciamento  no  Clube  Militar,  alertou  o  Brasil  de 
forma  oportuna  e  patriótica,  sobre  as  incertezas  de  o  Brasil  estabelecer  com 
efetividade  sua  soberania  ao  longo  de  uma  linha  divisória  de  quase  2000 
quilômetros, já seria motivo para maior cautela e discussões mais transparentes 
por parte do governo. 
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Mas a burocracia que decidiu pela demarcação ignorou esse aspecto da 
maior  relevância  e  não  levou  em  conta  a  enorme  influência  que  organismos 
estrangeiros (Ongs) e os chamados missionários exercem junto às comunidades 
indígenas. Segundo informou a esta Comissão o governador Anchieta Júnior, mais 
de 1.000 Ongs atuam hoje em Roraima.
 

Também não  foram considerados  os  reais  anseios  e  necessidades  dos 
próprios índios, que nem foram consultados a respeito da demarcação e muito 
menos informados sobre os novos rumos de suas vidas a partir da implantação da 
reserva.

Quando indagados a respeito  da demarcação da reserva  respondem de 
pronto que são favoráveis, mas demonstram desconhecer tanto as conseqüências 
quanto  os  eventuais  benefícios  da  medida.  Desconhecem,  igualmente,  o 
significado da palavra contínua, mesmo quando a utilizam em suas respostas.

A palavra  reserva  se associa, no significado que eles retêm, à posse da 
terra de que precisam para a subsistência e conservação de seus valores culturais 
e corresponde à garantia de acesso aos benefícios assistenciais que já conhecem, 
defendem  e  reivindicam  de  forma  enfática:  escolas  e  serviços  médicos  em 
primeiro lugar, apoio material (máquinas e implementos) para tocarem a lavoura, 
além de estradas.

Na  verdade,  são  reivindicações  básicas,  que  refletem  o  universo  de 
benefícios que eles já conhecem e, no caso de Roraima, são mantidos quase que 
na totalidade pelo governo estadual. Percebe-se, e isso pode ser constatado por 
qualquer pessoa que se disponha a visitar as aldeias onde esta Comitiva esteve, 
que os índios querem muito mais. Em tudo que nomeiam como expectativas e 
reivindicações, miram o crescimento e realização pessoal em conformidade com 
os símbolos da cidadania e não com o retorno às condições da vida nativa.

Eles querem e solicitam escolas e postos de saúde. Os jovens desejam 
fazer cursos superiores e querem a instalação de uma universidade na região. Os 
homens  pedem  apoio  (dinheiro)  à  agricultura  e  falam  com  desenvoltura  em 
tratores e implementos agrícolas.

Em nenhum momento renegam a própria cultura ou sinalizam disposição 
para abandonar a região, mas o vocabulário que utilizam e as reivindicações que 
apresentam de forma recorrente demonstram com clareza que exigem os serviços 
assistenciais do Estado mencionados.

Em todas as oportunidades que lhes foram oferecidas para manifestações, 
apresentaram  reivindicações  na  direção  da  emancipação.  Em  nenhuma 
oportunidade  expuseram  qualquer  aspiração  de  retorno  à  vida  nativa  ou  ao 
isolamento.

Sala da Comissão, em 18 de agosto de 2008.
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Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Relator

Deputado FRANCISCO RODRIGUES

Deputado MOREIRA MENDES
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Relatório  de  viagem  em  Missão  Oficial  à  Cobija  (Bolívia),  Rio  Branco, 
Brasiléia e Plácido de Castro(Acre), do Grupo de Trabalho Brasil – Bolívia, da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados aprovou a criação do Grupo de Trabalho Brasil/Bolívia para averiguar 
'in loco', a situação dos brasileiros que vivem em território boliviano ao longo da 
fronteira entre os dois países.

O presente relatório trata de viagem em Missão Oficial do referido Grupo de 
Trabalho,  realizada pelos  deputados Ruy Pauletti  (PSDB-RS) e  Nilson Mourão 
(PT-AC) à cidade boliviana de Cobija, na fronteira com o estado do Acre e às 
cidades acreanas de Rio Branco, Brasiléia e Plácido de Castro, nos dias 5 e 6 de 
julho de 2007, conforme agenda em anexo.

Dia 5 de julho, quinta-feira  -  Audiência Pública em Brasiléia (Acre)

O deputado Ruy Pauletti (PSDB/RS), Presidente do Grupo de Trabalho; o 
deputado Nilson Mourão (PT/AC), membro da Comissão de Relações Exteriores 
da  Câmara  dos  Deputados,  e  no  Congresso  Nacional,  Presidente  do  Grupo 
Parlamentar  Brasil  /  Bolívia;  e  o  Superintendente  do  Incra  no  Acre,  Raimundo 
Cardoso de Freitas, convidado pelo deputado Nilson Mourão para acompanhar a 
delegação, reuniram-se na Câmara Municipal de Brasiléia, as 10 horas da manhã, 
para  ouvir  as  experiências  de  prefeitos,  vereadores,  líderes  sindicais  dos 
municípios de Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Xapuri, todos na fronteira com 
a Bolívia, e trabalhadores rurais brasileiros que vivem ao longo da fronteira com o 
Brasil, em território boliviano.

O deputado Nilson Mourão começou agradecendo aos trabalhadores que 
moram e trabalham na Bolívia, as autoridades, o sindicato dos trabalhadores e 
todos  os  presentes.  Orientou  os  presentes  sobre  a  regulamentação  da 
documentação provisória que, de acordo com ele, é um direito do país exigir dos 
indivíduos  e  é  dever  dos  brasileiros  providenciar  o  documento  provisório.  O 
deputado  explicou  a  missão  do  Grupo  de  Trabalho  formado  na  Comissão  de 
Relações Exteriores da Câmara: formou-se um Grupo de Trabalho presidido pelo 
deputado Ruy Pauletti. A comissão se reuniu e se deslocou para a Bolívia. Foi em 
Santa Cruz, conversou com os produtores de soja e depois foi pra La Paz, teve 
um conjunto de audiências lá. Foi sugerido que deveria ser feito uma visita ao 
Acre  para  ouvir  as  famílias  que estão  na  fronteira.  Dessa forma,  ficou  decido 
começar por Brasiléia e Cobija em seguida Plácido de Castro e Capixaba.

O deputado Ruy Pauletti, saudando a todos os  presentes,  agradeceu a 
oportunidade  de  estar  ali  em  nome  do  Congresso  Nacional.  Ele  disse  que 
começou a se  preocupar  com a questão dos brasileiros  que vivem na Bolívia 
quando  foi  informado  sobre  o  assunto.  Foi  nesse  momento  que  tomou 
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conhecimento que o deputado Mourão já estava trabalhando com a problemática e 
se empenhando para resolver a questão. A partir  daí,  propôs na Comissão de 
Relação Exteriores e Defesa Nacional que fosse formada uma Comissão Externa 
para analisar a situação dos brasileiros que estão morando na área de fronteira da 
Bolívia. Perguntou à platéia se as pessoas que estão morando na Bolívia preferem 
voltar para o Brasil. A maioria dos presentes respondeu que gostaria de voltar.

Deputados Nilson Mourão(PT-AC) Ruy Pauletti (PSDB-RS) realizam Audiência pública em Brasiléia – AC

O  Senhor  Francisco  da  Costa  Alves,  representante  dos  brasileiros  que 
vivem na Bolívia falou aos deputados da situação insuportável pela qual passam 
os brasileiros. Disse que estão sendo maltratados e que não podem plantar nada. 
Tentando exprimir o sentimento da maioria, afirmou que as famílias não querem 
sair  de  suas  áreas  na  Bolívia,  despejados,  pois  são  brasileiros,  sindicalistas, 
eleitores que atravessaram a fronteira em busca de melhores condições de vida.

O superintendente do Incra no Acre, Raimundo Cardoso de Freitas, afirmou 
que a vida dos brasileiros em território boliviano é uma realidade de dureza, de 
luta,  de trabalho.  Para o superintendente,  a situação é muito  preocupante e o 
INCRA só vai  poder agir  junto ao governo federal,  a partir  do resultado dessa 
Comissão. Informou que o Incra, já vem se preparando para o retorno das famílias 
brasileiras.  Para  isso,  já  existem  algumas  áreas  sendo  vistoriadas  para 
desapropriação ou mesmo aquisição pelo governo brasileiro.
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Deputado Nilson Mourão (PT/AC), fala durante Audiência Pública com trabalhadores rurais brasileiros que 
vivem em território boliviano.

Audiência Pública em Cobija (Bolívia)

As 16 horas a delegação iniciou a Audiência na cidade boliviana de Cobija, 
capital da província de Pando. A reunião se deu no Palácio do Governador, no 
centro da cidade. Participaram além dos deputados Nilson Mourão e Ruy Pauletti; 
Raimundo Cardoso, superintendente do Incra no Acre; Luiz Mendes, vice-prefeito 
da  cidade  de  Epitaciolândia;  assessores  do  deputado  Nilson  Mourão;  e 
assessores dos gabinetes dos senadores Tião Viana e Sibá Machado, ambos do 
Partido dos Trabalhadores do Acre.

As autoridades bolivianas presentes à reunião foram, Leopoldo Fernandes 
Ferreira,  governador  do  Departamento  de  Pando;  Pedro  Gómez  Monteiro, 
Secretário-general do Departamento de Pando; Frederico Aguiar J., Secretário de 
Desenvolvimento Florestal; Gary von Boeck, Chefe de Unidade Terra, Território e 
Limites;  José  Luiz  Rodriguez,  Alcaide  municipal  de  Cobija;  Manuel  Lima, 
Presidente da Federação dos Campesinos; Claribel Yarari, presidente da Central 
Indígena  Pueblos  Originários  de  Pando  –  CIPOAP  e  Presidente  da  Central 
Indígena de Mujeres Amazônicas de Pando – CIMAP.

As  autoridades  bolivianas  informaram  à  comitiva  brasileira  de  um 
levantamento  denominado:  PROYETO  RELEVAMIENTO  DE  INFORMACIÓN 
DENTRO  LOS  50  KILOMETROS  DE  LA  FRANJA  FRONTERIZA  DEL 
DEPARTAMIENTO PANDO. Segundo pesquisa realizada pelo governo boliviano, 
foram  identificadas  1.496  famílias  de  nacionalidade  brasileira  vivendo  em  tais 
condições. De acordo com os relatos, esse foi um resultado que traz tranqüilidade, 
porque  esperava-se  que  esse  número  fosse  bem  maior.  Esses  dados  foram 
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igualmente confirmados, com uma pequena variação, pela autoridade do Instituto 
Nacional de Reforma Agrária – INRA, da Bolívia, presente à reunião, que também 
realizou  um  senso,  sem  entretanto,  entregar  o  documento  final  desse 
levantamento para a Comissão. Uma das autoridades bolivianas presentes, fez 
um  protesto  dizendo  que  aquilo  que  a  mídia  divulga  de  que  os  bolivianos 
expulsam os brasileiros,  nunca foi  verdade.  A convivência  tem sido,  em geral, 
amistosa.

Os  parlamentares  levaram  ao  conhecimento  do  governador  de  Pando, 
Leopoldo  Fernandez,  um documento,  cedido  por  trabalhadores  rurais,  que faz 
referência  à  situação  irregular  dos  brasileiros  e  a  expulsão  deles  caso  não 
desocupassem as terras no prazo de quinze dias. O governador afirmou que o 
INRA, órgão boliviano responsável  pela reforma agrária,  não possui autoridade 
para expulsar, e sim, fiscalizar as terras. Leopoldo se comprometeu em modificar o 
documento  e  notificar  o  órgão.  Outro  ponto  colocado  foi  a  necessidade  da 
realização de levantamento da quantidade de famílias que residem na Bolívia, 
para que assim possam então trabalhar com dados reais. 

Reunião com o governador da Província do Pando(Bolívia), Leopoldo Fernandez e 
outras autoridades.

O deputado Nilson Mourão defendeu o entendimento entre os dois países 
para se chegar uma uma solução boa para todos. Não será a Bolívia expulsando 
1,5 mil famílias brasileiros e o Brasil expulsando 50 mil bolivianos que se resolverá 
esse problema. Para o parlamentar,  o caminho é termos uma visão de que o 
nosso continente deve se tornar uma comunidade de nações. Não teremos futuro 
sozinhos.  O  processo  de  migração  e  de  mudanças  das  populações  entre  os 
países é um fenômeno mundial.  Os mexicanos, hoje, vão aos milhões para os 
Estados  Unidos;  brasileiros  para  o  Japão,  para  a  Europa;  brasileiros  para  a 
Bolívia; bolivianos para o Brasil. Esse é um fenômeno mundial, logo, temos que 
tratar  dessa  questão  dentro  de  uma  visão  da  integração  latino-americana, 
defendeu Nilson Mourão.

No debate ficou claro que,  aqueles que já firmaram vínculos casaram e 
tiveram filhos, podem permanecer tranqüilos na Bolívia, desde que se regularizem.

Outro  ponto  esclarecido  é  que  a  Comissão  de  Relações  Exteriores  da 
Câmara dos Deputados estava buscando solução para  tratar  de trabalhadores 
rurais que precisam de terras e não tem vinculo familiares na Bolívia, é por esses 
que que se busca uma solução. Já aqueles que migraram para a Bolívia com 
intuito de fugir da justiça, empresário, funcionários públicos com intuito de praticar 
pecuária, esses serão excluídos do acordo, pois o objetivo é ajudar famílias que 
realmente necessitam e não possuem outra atividade ou terras no Brasil.
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Deputado Ruy Pauletti (PSDB-RS), fala durante reunião com brasileiros que moram na Bolívia

O deputado Ruy Pauletti frizou que o acordo de 2005 não prevê que haja 
vínculos familiares. Os que permanecem na Bolívia por dois anos já têm direito a 
se regularizar. Para o deputado, é muito mais difícil a situação dos bolivianos no 
Brasil do que a dos brasileiros na Bolívia. Nilson Mourão sugeriu que a forma mais 
construtiva  para  resolver  o  problema  seria  fazer  valer  a  normativa  2005,  que 
favorece os cidadãos de ambos os países.

O governador de Pando, Leopoldo Fernandez, pediu que as autoridades 
brasileiras  providenciem que as  famílias que moram em território  boliviano,  se 
regularizem junto ao governo da Bolívia para que possam ter sua permanência 
regularizada.

Dia 6 de julho, sexta-feira  -  Audiência Pública em Plácido de Castro (Acre)

Às  10  horas  da  manhã  do  dia  06  de  julho  de  2007,  os  deputados 
realizaram Audiência Pública na cidade de Plácido de Castro, município do estado 
do Acre, que também faz fronteira com a Bolívia e onde vivem um grande número 
de famílias brasileiras. Estiveram presentes à audiência, o prefeito de Plácido de 
Castro, Paulo César de Almeida; o Presidente do Sindicato Trabalhadores Rurais, 
Passamani;  vereadores;  representante  do  Incra  em  Plácido  de  Castro;  o 
presidente da Vila Porto Evo Morales, na Bolívia, Dom Jesus; representante do 
prefeito de Capixaba, José Oliveira; o Presidente da Câmara Municipal de Plácido 
de Castro, vereador Arivaldo da Costa Melo; o Presidente da Câmara Municipal de 
Capixaba, vereador Rômulo Barros Soares; e trabalhadores rurais brasileiros que 
residem na Bolívia.

O  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Plácido  de  Castro  alertou  os 
deputados,  que  a  situação  dos  brasileiros  na  Bolívia  é  preocupante  e  que  o 
Sindicato  é  procurado  constantemente  por  essas  famílias  que  se  sentem 
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inseguras em território boliviano e sem assistência em nosso país. 

Parlamentares do Grupo de Trabalho Brasil-Bolívia realizam Audiência Pública em Plácido de Castro – AC

O deputado Nilson Mourão esclareceu os presentes, sobre a problemática 
da  migração  dos  brasileiros  para  Bolívia  e  o  compromisso  da  Câmara  dos 
Deputados em defender um acordo que favoreça brasileiros e bolivianos. A Missão 
Oficial da Comissão de Relações Exteriores tem o objetivo de conhecer de perto 
os problemas dos brasileiros e a preparação de um relatório que será mandado ao 
governo federal. 

Os  brasileiros  que  residem  e  produzem  na  Bolívia  demonstram 
preocupação na legalização de documentos para passarem a pagar impostos na 
Bolívia. Esses documentos são fundamentais para que os estrangeiros possam 
gozar  de  direitos,  como  por  exemplo,  a  dupla  nacionalidade  com  intuito  de 
indenização por  benfeitorias feita  em terras bolivianas.  Essa preocupação está 
presente em todas as manifestações dos produtores rurais. Está claro que se o 
governo brasileiro oferecer as condições para o seu retorno, a maioria quer voltar 
ao Brasil,  mas também não quer deixar para trás as conquistas de vinte e até 
trinta anos de trabalho em território boliviano.

Outra  questão  preocupante  é  a  ausência  das  crianças  nas  escolas.  As 
famílias afirmam que seus filhos não freqüentam as escolas bolivianas porque não 
querem ser bolivianos e que pouquíssimas crianças estudam no lado brasileiro 
devido as distâncias e as dificuldades de acesso.
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Trabalhadores rurais brasileiros que vivem na Bolívia, participam da Audiência Pública com parlamentares em 
de Plácido de Castro - AC

Reunião com técnicos do INCRA(Rio Branco – Acre)

Os membros  da  comitiva  se  reuniram na  sede  da  Superintendência  do 
Incra, em Rio Branco. Presentes à reunião, técnicos do órgão e o superintendente, 
Raimundo Cardoso de Freitas.  O objetivo  dos deputados foi  o  de  conhecer  o 
Relatório preparado pelo Incra no Acre, que aborda detalhadamente a situação 
das famílias de pequenos produtores rurais e extrativistas brasileiros que vivem e 
produzem em território boliviano, na fronteira com o estado do Acre. O Relatório, 
em anexo, aborda questões como, a tensão, a insegurança e o medo vividos por 
essas famílias diariamente.Reunião dos deputados Nilson Mourão e Ruy Pauletti 
com o Superintendente do Incra/AC, Raimundo Cardoso de Freitas e técnicos da 
instituição.

Propostas do Relator

A partir dessa missão ao Acre, alguns pontos deverão ser priorizados para 
facilitar nos entendimentos entre os dois países e melhorar as condições de vida 
das famílias brasileiras,  seja  aquelas que permanecerão na Bolívia  ou as que 
retornarão e receberão as condições para produzir e viver no Brasil:

1. O ponto de partida para a solução real do problema é a realização de um 
novo censo executado por uma comissão bi-partite e com condições técnicas de 
trabalho  para  esclarecer  definitivamente  quantos  brasileiros  vivem  de  forma 
irregular na Bolívia. Os dados coletados serão comparados com os obtidos pelo 
governo  de  Pando  e  pelo  INRA,  nos  quais  constam  um  numero  de 
aproximadamente 1,5 mil  famílias residindo na faixa do território de Pando. Os 
dados também serão apresentados à Comissão Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara dos Deputados;

2. Marcar audiência com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate 
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a  Fome,  Patrus  Ananias,  para  verificar  sobre  a  possibilidade  de  o  governo 
brasileiro  criar  um programa especial  para  conceder  às  famílias  de  brasileiros 
residentes na Bolívia, provenientes dos municípios abrangentes fronteiriços como 
(Xapuri,  Epitaciolândia,  Assis  Brasil,  Plácido  de  Castro,  Capixaba,  Brasiléia), 
acesso ao Programa Bolsa Família ou outro beneficio do governo federal;

3.  Criar  uma  Comissão  bi-partite  para  realizar  uma  ação  itinerante  e 
consistente de documentação nos moldes do “Projeto Cidadão”,  realizado pelo 
Tribunal de Justiça do Acre. O objetivo seria o de realizar a binacionalização das 
famílias. Com isso seria dada a opção àqueles que têm filhos na Bolívia de se 
casarem e se documentarem. Mesmo aqueles que não pretendem ficar, poderiam 
também  se  documentar  para  que  ao  retornarem  ao  Brasil,  possam  trabalhar 
dentro da legislação;

4. Solicitar ao Consulado brasileiro em Cobija, a documentação completa, 
sob seu domínio, referente ao número de brasileiros residentes no território do 
Pando;

5.  Por  fim,  pudemos constatar  que não existe  uma ação organizada do 
governo  boliviano,  no  sentido  de  expulsar  ou  cometer   violências  contra  os 
brasileiros  que  vivem em seu  território.  Os  problemas  constatados  são  ações 
isoladas de um ou outro agente público desinformado.

Este é o relatório que me cabia apresentar.

Brasília DF, 07 de agosto de 2007

NILSON MOURÃO
   Deputado Federal – PT/AC

ANEXOS

Agenda dos parlamentares do Grupo de Trabalho Brasil-Bolívia, da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados

Dia 4 de julho – quarta-feira
22:15 horas – chegada a Rio Branco.

Dia 5 de julho – quinta-feira
10:00 horas – Reunião com trabalhadores rurais brasileiros residentes na Bolívia, 
prefeitos, vereadores e movimento social dos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, 
Brasiléia  e  Assis  Brasil  (municípios  do  Acre  que  fazem  fronteira  viva  com  a 
Bolívia).
Local: Câmara Municipal de Brasiléia
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16:00  horas  –  horário  de  Cobija  –  (15:00  no  Acre)  – Reunião  com  o  Sr. 
Leopoldo  Fernandez,  Governador  do  Departamento  de  Pando;  Sr.  Luiz  Adolfo 
Flores Roberts, Prefeito de Cobija; e, Sr. Manoel Lima, Presidente da Federação 
de Campesinos.
Local: Palácio do Governador em Cobija (Bolívia)

Dia 6 de julho – sexta-feira
9:00 horas – Reunião com trabalhadores rurais brasileiros residentes na Bolívia, 
prefeitos, vereadores e movimento social dos municípios de Plácido de Castro e 
Capixaba (municípios do Acre que fazem fronteira viva com a Bolívia).
Local: Câmara Municipal de Plácido de Castro

16:00  horas  –  Reunião  com o  Superintendente  e  técnicos  do  Incra/AC,  para 
discutir  sobre  as  providências  que  vem  sendo  tomadas  pelo  órgão  para  a 
possibilidade de retorno das famílias brasileiras ao Acre.
Local: Superintendência do Incra/AC, em Rio Branco

Dia 7 de julho – sábado
01:15 – Retorno para Brasília
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Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

Superintendência Regional do INCRA no Estado do Acre – SR.14

R E L A T Ó R I O

A SITUAÇÃO DOS EXTRATORES E 
AGRICULTORES 

FAMILIARES BRASILEIROS 
NA FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA

(ESTADO DO ACRE)

UMA SITUAÇÃO DE TENSÃO, INSEGURANÇA E MEDO

Rio Branco - Abril/07
I – INTRODUÇÃO

Dos mais de 3.000 quilômetros de fronteira do Brasil com a Bolívia, 518 
fazem limite com o Acre, estendendo-se da divisa com Rondônia até o Peru. Ao 
todo nossa fronteira internacional ultrapassa os 2 mil quilômetros com esses dois 
países, sendo o Estado mais próximo do oceano Pacífico, a 800 km.

Ao  nosso  lado,  circundando  os  municípios  de  Assis  Brasil,  Brasiléia, 
Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro e Acrelândia, está situado o 
Departamento de Pando, na Bolívia, onde vivem milhares de famílias brasileiras 
de pequenos agricultores e extratores, dispersas ao longo da faixa dos 50 km de 
fronteira,  que  estão  sendo  atingidas  pela  reforma  agrária  empreendida  pelo 
presidente Evo Morales.

A emigração remonta à colonização do Estado,  quando os seringueiros 
brasileiros, por sua característica extrativista e itinerante, avançaram em direção à 
cabeceira dos rios Acre, Purus e Juruá, em busca do látex de melhor qualidade. 
Esse desbravamento à época, no final do século XIX e início do XX, desconhecia 
limites,  levando  muitos  brasileiros  a  se  instalarem  em  território  boliviano. 
Movimento migratório  que se intensificou nas décadas de 70,  80 e 90,  com o 
incremento da pecuária e a continuação da concentração fundiária.

A  situação  de  insegurança  dessas  famílias  no  país  vizinho  gerou  uma 
reação  do  Governo  brasileiro,  no  sentido  de  ampará-las.  Para  tanto,  a 
Superintendência Regional do INCRA no Acre tem tomado algumas iniciativas, na 
tentativa de contribuir com o Governo para uma saída menos traumática dessas 
pessoas.
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II – OBJETIVO:

• Conhecer  a  realidade  social,  econômica  e  cultural  dos  seringueiros, 
castanheiros  e  agricultores  familiares  brasileiros  que  vivem  na  região  de 
fronteira da Bolívia com o Acre;

• Levantar quantitativo de famílias brasileiras existentes, na faixa de 50 km de 
largura e 518 de extensão dentro do território boliviano;

• Contribuir  com  o  processo  de  transferência  dessas  famílias  ao  Brasil, 
disponibilizando, na medida do possível, área, apoio logístico e infra-estrutura, 
de modo a integrá-las à sociedade brasileira;

• Envolver Prefeituras, Movimentos Sociais e Câmaras Municipais, para colher o 
maior  número  possível  de  informações  acerca  da  situação  e  buscar 
alternativas viáveis para minimizar o impacto sócio-econômico-cultural de mais 
essa mudança na vida dessas famílias.

III – QUEM E QUANTAS SÃO ESSAS FAMÍLIAS

Não existem dados precisos que possam dimensionar a quantidade 
de  trabalhadores  e  trabalhadoras  rurais  brasileiros  que  vivem  atualmente  na 
fronteira boliviana com o Acre. 

O jornal O Estado de São Paulo, edição de 11.03.2007, trabalha com dez 
mil  famílias  em  toda  a  faixa  de  fronteira  com  o  Brasil.  Na  área  do  Acre,  o 
presidente Sindicato de Brasiléia, senhor Rosildo Rodrigues, calcula entre cinco 
mil a sete  mil famílias. Segundo ele, o número já foi bem maior, porém muitas já 
foram e continuam sendo expulsas e retornaram ao Brasil.

Um estudo realizado entre 1990 e 1991, pelas Igrejas Católicas de Rio 
Branco-AC,  Ji-Paraná-RO  e  do  Departamento  de  Pando-Bolívia,  levantou  a 
possibiidade de existência de 2.500 famílias brasileiras, ao longo dos rios Abunã, 
Mamo, Coramano, Chimano-Porvenir e Alto Acre naquela época. Isso representa 
12.500 pessoas.  A maioria  dessas pessoas é procedente do Acre – 77%. Tal 
estudo questiona: “Até quando o Governo Boliviano deixará essas famílias ficarem 
em  seu  território?  Haverá  investimento  e  infra-estrutura  para  incluí-las  no 
desenvolvimento sócio-econômico-cultural?”

Contudo,  esse  número  pode  ser  bem maior,  uma  vez  que  já  se 
passaram 16 anos desse levantamento e a emigração em massa que ocorreu nos 
anos  70,  quando  a  economia  do  Acre  abriu  suas  portas  ao  capital  do  Sul  e 
Sudeste,  iniciando  a  pecuarização  das  terras  e  mantendo  a  concentração 
fundiária, mesmo após a falência dos seringais, teve seu segundo impulso nas 
décadas de 80 e 90. 
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Obviamente,  que  na  década  de  70,  o  processo  deu-se  de  forma mais 
intensa e cruel,  motivado inclusive pelas políticas públicas empreendidas pelos 
governos estaduais. Com o lema “Produzir no Acre, investir no Acre e exportar 
pelo  Pacífico”,  por  exemplo,  o  governo  Wanderley  Dantas  (1970-75)  acabou 
atraindo para o Estado do Acre fortes grupos empresariais, que se apossaram de 
30%  do  Estado.  Resultando  na  expulsão,  migração  e  na  violência  contra 
seringueiros, castanheiros e agricultores os quais buscaram na Bolívia o destino 
mais próximo.

Quando foram implantados os Projetos de Assentamento Dirigido – PAD, 
entre os anos de 77 e 83, estes atenuaram as tensões do sul e sudeste do país, 
com a vinda de famílias dessas regiões, mas o drama dos acreanos persistiu. De 
acordo com o relato das igrejas de Rio Branco, Ji-Paraná e Pando, as famílias, 
fugindo da violência, buscaram em terras bolivianas melhores condições de vida, 
mas o que de fato ocorreu foi um retorno ao sistema de exploração e injustiça que 
imperava  nos  seringais  brasileiros.  Pior,  como  se  encontravam  em  um  país 
estrangeiro,  seringueiros,  castanheiros  e  agricultores  ficaram  à  mercê  dos 
políciais,  dos  patrões  e  marreteiros  da  Bolívia,  que  ditavam  os  preços  dos 
produtos,  sem  que  os  brasileiros  pudessem  ao  menos  reinvindicar  qualquer 
direito.

No caso dos coletores de castanha do Brasil e outros produtos da floresta, 
as idas e vindas são constantes, variando de acordo com as estações sazonais. 
Eles não permanecem muito tempo nem no Brasil  nem Bolívia  e vivem nesse 
movimento migratrório ano após ano. 

Apesar  deses milhares  de  brasileiros  terem formado  família  na  Bolívia, 
continuam em situação precária. Muitos, em situações piores que a dos ribeirinhos 
que moram no Brasil. A pesquisa mostrou que a grande maioria dessas famílias é 
de analfabetos ou semianalfabetos, não possui qualquer documento e não conta 
com serviços básicos, como saúde, educação e moradia, apesar de terem filhos 
nascidos na Bolívia e muitos morarem no país há mais de 70 anos.

Agora,  evocando  o  art.  25  da  nova  constituição  boliviana,  o  governo 
daquele país pretende retirar todos os posseiros estrangeiros da faixa de 50 km de 
sua fronteira, fazendo com que, mais uma vez, essa população pobre, miserável, 
ex-patriada, seja expropriada das terras, deixando para trás toda sua produção, 
seus poucos pertences e boa parte de sua história. 

Mas, além disso, as famílias situadas além da faixa dos 50 km, que de 
certa forma são amparadas pela lei de terras e os acordos binacionais, também 
estão  sendo  expulsas.  Os  “colhas”  ou  “comunaris”,  que  são  camponeses 
bolivianos  das  regiões  do  altiplano,  como  de  Santa  Cruz  de  La  Sierra  e 
Cochabamba,  estão  descendo  a  serra  e  invadindo   as  áreas,  não  dando 
possibilidade aos brasileiros de qualquer tipo de acordo ou negociação. Isto sem 
que  o  governo  boliviano  tome  quaisquer  providências  para  inibir  tais 
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procedimentos.  Tal  fato  é  denunciado por  Francisco Batista  Miranda,  vindo da 
província  de  Manuripe,  colocação  Aliança,  expulso  pelos  “colhas”  e  que 
atualmente está vivendo precariamente, com a sua companheira, no km 29 da BR-
317, sentido Brasiléia/Assis Brasil.

A situação de completa insegurança, se agrava com a pressão psicológica 
alimentada  pelos  “colhas”.  Sem  títulos  de  terra  e  pressionados  pela  polícia 
boliviana não tem outra alternativa a não ser voltar ao Brasil. 

IV – ATUAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA

Além do problema estar sendo tratado em nível  formal  pela  diplomacia 
brasileira, há também iniciativas no âmbito da reforma agrária, uma vez que se 
trata de famílias com perfil de extratores e agricultores familiares. 

Assim  sendo,  o  Incra/AC  iniciou  uma  série  de  visitas  aos  municípios 
fronteiriços  de  Assis  Brasil,  Brasiléia,  Epitaciolândia,  Xapuri,  Capixaba  e 
Acrelândia, conversando com represwentantes das prefeituras municipais e dos 
trabalhadores rurais para melhor se inteira da real situação dessas famílias e do 
interesse  e  disposição  desses  municípios  em  acolhê-las  e  colaborar  numa 
possível ação.

A impressão que se teve, é que todas as prefeituras estão de certa forma 
preocupadas com o desfecho dessa situação,  especialmente  as  prefeituras de 
Capixaba e Brasiléia e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, onde a 
questão  é  mais  premente  devido  estar  localizada  lado  a  lado  com  a  cidade 
boliviana de Cobija, separadas apenas pelo Rio Acre.

No tocante ao Incra/AC, várias áreas estão sendo trabalhadas visando a 
desapropriação ou compra, principalmente nos municípios de Brasiléia, Xapuri e 
Plácido de Castro para possível criação de assentamentos que possam serví-las. 
Algumas áreas estão em fase de juntada de documentos,  outras de vistoria  e 
outras somente aguardando decreto desapropriatório.

V – DIFICULDADES ENCONTRADAS

Os obstáculos são de ordem jurídica, estrutural e técnica, no entretando, 
se  medidas  corretas  forem  aplicadas,  o  problema  dos  brasileiros  na  fronteira 
boliviana terá uma solução adequada em um período de tempo considerado curto. 
Os principais obstáculos são:
• Uma vez que se trata de trabalhos realizados em outro país, é necessária a 

adoção de alguns procedimentos diplomáticos e isso tem impedido uma atitude 
mais proativa por parte da SR.14/AC;

• Muitas famílias que vivem da coleta da castanha do Brasil  e outras plantas 
desenvolvem trabalhos sazonais, atravessando a fronteira de acordo com a 
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estação  de  colheita,  não  tendo  moradia  fixa  e  tornando  mais  difícil  sua 
identificação;   

• Índios  brasileiros  do  município  de  Assis  Brasil  atravessaram  a  fronteira  e 
encontram-se em território boliviano; 

• A Unidade do Incra mais próxima da Bolívia, situada no município de Brasiléia, 
conta  com  uma  estrutura  precária,  diminuta  e  insuficiente  para  atender  o 
contingente de trabalhadores que poderão retornar ao Brasil;

• A disponibilidade de áreas com potencial agroextrativista para o assentamento 
das  famílias  extratoras  e  coletoras  na  região  do  Vale  do  Acre/Purus  está 
praticamente esgotada.

• A capacidade operacional da SR.14 é insuficiente para além de acomodar as 
familias brasileira vindas da Bolívia, atender a meta de assentamento de 5.000 
famílias para 2007;

• Paralisação dos processos de aquisição de imóveis na Procuradoria Jurídica, 
em Brasília, por discordar dos encaminhamentos dados, há cerca de 30 anos, 
pelas Comissões de Terras, legalmente constituídas e baseadas em legislação 
federal  –  que  discriminaram  5  milhões  de  hectares  de  terras  no  Acre, 
reconhecendo cerca de 4,5 milhões de domínio particular – consolidada na 
Exposição  de  Motivos/CSN/MJ/MA/Nº  77/78,  aprovada,  inclusive,  pelo 
Presidente da República da época.

VI -  ATIVIDADES PROPOSTAS

• Como a forma mais fácil de se comunicar com essas famílias é por meio da 
Rádio  Difusora  Acreana,  o  ideal  é  convidá-las  para  reuniões  em  várias 
comunidades  nas  divisas  dos  vários  municípios,  em  território  brasileiro 
utilizando o citado veículo de comunicação;

• Conseguir autorização legal do governo boliviano para levantar, com precisão, 
o número de famílias e a sua real situação social, econômica e cultural;

• Disponibilizar área suficiente e com potencial agroextrativista para as famílias 
extratoras e coletoras que seja compatível com sua vocação econômica;

• Formar uma força tarefa composta por técnicos de diversas áreas, a fim de 
promover  o  levantamento  sócio-econômico-cultural  em  território  boliviano, 
atuando  excluviamente  no  caso,  desde  a  identificação  das  famílias  até  a 
transferência e assentamento nas áreas disponíveis no Brasil, com base em 
plano de trabalho a ser elaborado;

• Formalizar  convênios  ou  acordos  de  cooperação  com  instituições  como: 
Instituto de Terras do Acre – ITERACRE, Tribunal de Justiça do Acre (Projeto 
Cidadão)  e  Secretaria  de  Estado  de  Justiça  e  Cidadania,  para  viabilizar  a 
expedição  de  documentos  pessoais,  proceder  levantamentos  fundiários  e 
topográficos e prestar assessoria jurídica às famílias;

• Reestruturação da Unidade do Incra em Brasiléia, que servirá de suporte à 
equipe, com ampliação e  reequipamento do espaço físico, dos equipamentos 
de informática, transporte, recursos humanos, etc.  

VII – IMÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO
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MUNICÍPIOSEQ.IMÓVEL Nº PROCESSO FAM FASE 

Xapuri

05 Ser.  Aquidaban/Carão 
I

54260.001457/06-01 100Em vistoria

06 Ser.  Aquidaban/Carão 
II

54260.001393/06-31 50Em vistoria

07 Ser. São Miguel 54260.001175/04-34 100Para decreto
08 Ser. Albrácia 54260.001208/04-46 80DP Ex-ofício
09 Ser. Floresta 54260.001095/00-20 100Decretada
10 Faz. Planalto I e II 54260.001211/04-60 80A vistoriar
11 Faz. Nova Promissão 54260.001207/04-00 150A vistoriar
12 Faz.  Nazaré 

(Soberana)
54260.002674/05-20 150A vistoriar

13 Faz. Ponteio 54260.000026/07-09 200P.F.E.
14 Faz. Água Limpa 54260.000027/07 150P.F.E.
15 Ser. Espalha 54260.000403/07-00 80P.F.E.
16 Ser.  São  Fcº  do 

Iracema
80P.F.E.

17 Faz. Filipinas 54260.000406/07-35 150P.F.E.
18 Gleba Sagarana* 400P.F.E.

Brasiléia

19 Faz. Santa Fé 54260.000266/06-14 150Agron.
20 Ser. São Luiz 54260.000265/06-70 50Agron.
21 Faz. Novilho 54260.000264/06-25 100Agron.
22 Faz. Nova Esperança 54260.000263/06-81 100Relatório 

Agron.
23 Faz. Ouro Verde 54260.000352/06-27 50Para decreto
24 Faz. Esperança 54260.000351/06-82 50Para decreto
25 Faz. Monte Líbano 54260.000350/06-38 50Para decreto
26 Faz. Santa Cruz 54260.000349/06-11 50Para decreto
27 Faz. Santa Lúcia 54260.002040/06-58 300Agron.
28 Faz. Três Meninas do 

Humaitá
54260.000962/06-21 00P.F.E.

29 Faz. São Joaquim 54260.000404/07-46 50P.F.E.

Plácido  de 
Castro

30 Faz. Luiz Gomes 54260.000505/05-55 200Em vistoria
31 Ser. Monte Alegre 54260.000500/05-22 100Análise 

SR.14/T
Acrelândia 32 Faz. Saara e Canaã 54260.000042/05-21 100Acordo 

proprienta. 
T O T A I S 3.220
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Além das áreas acima, o Incra/AC está viabilizando a aquisição de um 
imóvel  denominado  Complexo  Seringalístico  Foz  do  Jurupari  localizado  às 
margens  da  BR-364,  sentido  Sena  Madureira/Feijó,  com  cerca  de  150.000 
hectares,  sem nenhuma ocupação e  com vocação  para  o  extrativismo,  o  que 
poderia ser uma alternativa para as famílias extratoras.

VIII – CONTATOS NOS MUNICÍPIOS

As pessoas abaixo relacionadas se reuniram com representantes do Incra/
AC, em seus municípios, no período de 27.03 a 02.04, para tratar do problema 
apontado no presente relatório.
• Vice-Cônsul do Brasil em Cobija/Bolívia: Júlio Miguel da Silva

(Telefone: 068-9977.7768)
• Assis Brasil

Pres. STR: Manoel Vicente Araújo Mendonça (068-3548.1121)
Vice-Prefeito: Dorismar Gomes Ribeiro (068-3548.1372)

• Brasiléia
Pres. STR: Rosildo Rodrigues de Freitas (068-3546.3684)
Vice-Prefeito: Antônio Raimundo Borges Pacífico (068-3546.4661)

• Epitaciolândia
Pres. STR: Delma Dias Pereira (068-3546.5241)
Sec. Administração: Francisco Calixto da Rocha (068-3546.3680)

• Xapuri
Pres. STR: Dercy Teles deCarvalho Cunha (068-9961.6316)
Prefeito: Wanderley Viana de Lima (068-8402.5502)

• Capixaba
Pres. STR: Elias Camilo de Lima (068-3234.1202)
Prefeito Joais Silva dos Santos (068-3234.1137)

• Acrelândia
Pres. STR: Maria Lourdes de Jesus (068-3235.1060)
Prefeito: Vilceo Ferreira da Silva (068-3235.1172)

• Plácido de Castro
Pres. STR: Antônio José Passamani (068-3237.1166)
Prefeito: Paulo César da Silva (068-3237.1066)
Pres. Com. Permanente de Integração Binacional Brasil/Bolívia:
Luiz Carlos Velasco (068-9977.0188)

• Instituto de Terras do Acre – ITERACRE
Presidente: Felismar Mesquita Moreira (068-3223.3067)

• Secretaria de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social
Secretário: José Henrique Corinto Moura (068-9984.6955)

IX –  CUSTOS DA AÇÃO DE CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS

Segundo levantamento, o número aproximado de famílias por município é o 
seguinte: Assis Brasil/50 famílias; Brasiléia e Epitaciolândia/3.000 famílias; Xapuri/
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1.000  famílias;  Capixaba/400  famílias;  Acrelândia/250  famílias  e  Plácido  de 
Castro/500 famílias. Perfazendo um total de 5.200 famílias.

Os custos da força tarefa para promover o levantamento sócio-econômico-
cultural das famílias brasileira residentes dentro da faixa dos 50 km de fronteira, 
em território boliviano na divisa Acre/Bolívia, são:

• Prazo estimado: 4 meses  (120 dias)
• 14 equipes de campo: 03 técnicos NS e 01Motorista
• 04 equipes de supervisão e geoproessamento: 02 ténicos NS  
• Diárias: R$ 798.720,00

Atividade/Serviço campo Pessoal
Diárias Total 

(R$)Quant Valor Unit. (R$)

Vistoria 56 120 104,00 698.890
,00

Supervisão e Geoproessamento 08 120 104,00 99.840,
00

T o t a l 798.720
,00

• Material de Consumo: R$ 253.000,00
    ( Aquisição de combustível e material de expediente)
• Serviços de Terceiros/Pessoa Física: R$ 82.300,00
     (Pagamento de mateiro para acompanhar as equipes de vistoria)
• Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica: R$ 480.000,00
   (Divulgação de avisos através de rádio/TV, convidando as famílias para reuniões 

em locais estratégicos, visando facilitar a sua identificação e locação de 
aeronave para sobrevoar a região)
• Material Permanente: R$ 336.000,00

    (Aquisição de 4 viaturas, tracionadas, para varredura na área e 20 GPS's  de 
navegação)

Plano de Aplicação (R$ 1,00)
Código Natureza da Despesa Valor (R$)

339014 Diárias 798.720,00
339030 Material de Consumo 253.000,00
339036 Pessoa Física 82.300,00
339039 Pessoa Jurídica 480.000,00
449052 Equipamento e Material Permanente 336.000,00

T o t a l 1.950.020,00

X – CONCLUSÃO

A precariedade  dos  dados  disponíveis  sobre  as  famílias  brasileiras  em 
território boliviano é um dos maiores impedimentos para que se possa realizar um 
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planejamento  consistente.  Os  dados  são  insuficientes  e  muitas  vezes 
contraditórios.

Diante dessa constatação, o Relatório aponta para que seja realizado, em 
caráter de urgência, um levantamento sócio-econômico das famílias envolvidas, 
tomando-se como base os formulários que vêm sendo utilizaods pelo Incra.

Torna-se  necessário,  também,  que  os  Estados  de  Rondônia,  Acre  e 
Amazonas, envolvidos no problema possam estar adotando tratativas idênticas no 
que  diz  respeito  aos  encaminhamentos  técnicos  e  jurídicos,  respeitadas  as 
peculiaridades locais e regionais.

XI – EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Francisco José Nascimento – Responsável
Maria do Socorro da Silva
Maria Cremilda de Figueirêdo Silva
Gineide Maria Cypriano dos Santos
Mauro Heleodoro dos Santos
Maria Cristina Benvinda Fernandes

XII FONTES DE REFERÊNCIA

• Artigo Idas e vindas de seringueiros e castanheiros na fronteira Brasil Bolívia,  
de Francisco Dandão, Jornal Página 20, de  11.02.2003.

• Artigo  Amazônia de Galvez a Chico Mendes,  de Ana Lúcia Araújo,  Revista 
História Viva, ed. nº 38 – dezembro, 2006.

• Realidade  dos  Seringueiros  Brasileiros  na  Bolívia.  CEPAMI-JiParaná-RO, 
Diocese de Rio Branco, Vicariato de Pando. 1991.

• VIANA, Tião. Pronunciamentos do Senador Tião Viana em Sessão Plenária, 
Senado

NOTA:
O relatório da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, mencionado neste 
texto, encontra-se disponibilizado no seguinte endereço: www.camara.gov.br/sileg/
integras/214042.pdf
Missão oficial para participar, na condição de observador internacional, das 
eleições no Zimbábue, em Harare, capital daquele país.

 
 

RELATÓRIO
26/03/2008 a 31/03/2008

 
 

Cheguei no Zimbábue na quarta-feira do dia 27 de março e fui logo recebido 
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pelo nosso embaixador Raul de Taunay, que também aguardava dois jornalistas 
brasileiros daquele vôo.

Preenchidos os papéis de imigração, dirigi-me com o embaixador até sua 
residência  oficial,  onde me hospedei  durante  toda a  estada de quatro  dias.  À 
tarde, fomos à Chancelaria da Embaixada do Brasil com o intuito de conhecer os 
assessores do embaixador.

As  atividades  de  observador  internacional  das  eleições  daquele  país 
implicaram  uma  demorada  visita  à  Seção  de  Registro  e  Credenciamento  na 
Comissão Eleitoral do Zimbábue, onde recebi o cartão de credenciamento que me 
permitia  acesso  a  todas  as  seções  eleitorais  na  condição  de  observador, 
representando  a  Câmara  dos  Deputados  do  Brasil.  A  empreitada  me  tomou 
praticamente toda a tarde.

No dia 28, véspera das eleições, Raul de Taunay e eu fomos à Embaixada 
do Brasil  logo pela manhã a fim planejar o roteiro de visitas aos responsáveis 
pelas  campanhas  dos  três  candidatos  a  presidente.  Às  10  horas  eu  já  havia 
visitado,  sozinho,  o  advogado  Tafadzwa  Mugabe,  do  Zimbabwe  Lawyers  for 
Human Rights.  A agilidade deveu-se  a  agendamento  previamente  marcado no 
Brasil, antes da viagem. Conheci Tafadswa, no ano passado, no meu gabinete na 
Câmara dos Deputados, na condição de líder do PSDB na Casa. Ele havia me 
visitado com integrantes da ONG Conectas. O objetivo da visita era informar a 
Câmara sobre os problemas que poderiam envolver o processo eleitoral e possível 
onda de repressão e violência decorrente disso, de onde partiu o convite para que 
eu participasse do processo como observador internacional.

Terminado o encontro, eu e o Embaixador fizemos nossa primeira visita a 
um comitê  eleitoral,  começando pelo do candidato Simba Makoni.  O chefe de 
“staff”  de  campanha  de  Makoni,  senhor  Chanetsa,  nos  recebeu  no  escritório 
situado no mesmo prédio da Embaixada do Brasil.

Em seguida, dirigimo-nos ao escritório de campanha do partido MDC, do 
candidato Morgan Tsvangirai. Fomos recebidos pelo senhor Willias Naozimure.

Das  conversas  mantidas  em  ambos  os  comitês,  pude  depreender  o 
seguinte:

1º)  O  candidato  Morgan  Tsvangirai,  do  MDC,  já  tradicional  líder 
oposicionista  e  tido  como  principal  adversário  de  Mugabe,  revelava  forte 
sentimento de confiança no apoio popular;

2º)  Ambos  os  candidatos  expressaram uma preocupação  em comum:  a 
forma  como  iriam  transcorrer  os  processos  de  votação  e  de  apuração.  A 
apreensão era  alimentada pelo  noticiário  local,  dando  conta  de  que as  forças 
armadas e a polícia nacional estariam de prontidão, o que poderia significar algum 
tipo de coerção sobre os eleitores. Procurando precaver-se contra fraudes, o MDC 
organizou uma central para a apuração paralela dos votos.

Tentei  visitar  o  Partido  Zanu-PF,  do  candidato  Robert  Mugabe.  Mas  o 
encarregado  da  campanha  advertiu  que  seria  necessário  agendar  horário  no 
Ministério  de  Relações  Exteriores  daquele  país.  Discuti  essa  questão  com  o 
embaixador Raul de Taunay. Concluímos que na nossa condição de observadores 
internacionais  não  seria  adequado  submeter  qualquer  tipo  de  encontro  - 
necessário  para  melhor  compreender  o  processo  eleitoral  -  às  autoridades 
instituídas. Ficou evidente que, naquele país, a figura do partido se confunde com 
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a do governo. Aliás, característica própria dos Estados totalitários.
À noite, o embaixador Raul de Taunay organizou uma eclética recepção em 

sua residência, da qual participaram os embaixadores de Portugal, Itália, Espanha, 
Malásia,  Canadá,  Austrália,  Moçambique e  Cuba,  além de representantes  das 
Nações  Unidas,  um grupo  de  jornalistas  brasileiros  e  eu.  Conversamos sobre 
aquele momento histórico por que passava o Zimbábue, o sofrimento do seu povo, 
as dificuldades econômicas e a importância das eleições. A preocupação com o 
processo de votação e apuração era compartilhada por  quase todos.

No dia 29, o sábado das eleições, antes de iniciar a visita pelos locais de 
votação,  estudei  com o  Embaixador  o  mapa das seções  eleitorais  de  Harare. 
Incluímos  também  um  município  fora  de  Harare:  Zingueza,  situada  a  25 
quilômetros da capital. A intenção era não limitar o trabalho de acompanhamento a 
Harare, exclusivamente. 

O roteiro das seções visitadas ficou assim:
1 – Girls High School (bairro de Harare, colégio público);
2  –  Mbare  (centro  de  Harare,  maior  seção eleitoral  da  cidade,  onde foi 

instalada uma tenda);
3 – Highfields (centro de Harare, segunda maior seção eleitoral da cidade, 

colégio público);
4 – Zingueza (cidade a 25 quilômetros de Harare, também uma tenda);
5 – Pfumo Primary – Primeira Seção ( a 20 quilômetros de Harare, colégio 

público);
6  –  Pfumo Primary – Terceira  Seção (20 quilômetros de Harare,  colégio 

público);
7 – Hatfield Celedom (periferia de Harare, tenda);
8 – Borrowdale Primary School (bairro de Harare, colégio público).
 
A apuração dos votos  começou às  19  horas  e tentamos acompanhar  o 

processo  pela  televisão,  internet  e  por   agência  de  notícias.  Havia  uma 
expectativa,  também  compartilhada  entre  os  líderes  oposicionistas,  de  que 
informações conclusivas estariam disponíveis naquela mesma noite, entre 4 e 5 
horas após o encerramento da votação. Mas nada disso aconteceu.

Na manhã de domingo, dia 30, na residência do Embaixador, reunimo-nos 
com funcionários da Embaixada do Brasil  na tentativa de checar informação ou 
qualquer fato fora da normalidade que pudesse justificar a falta de informações.

Na  seqüência,  eu  e  Raul  de  Taunay  concedemos  uma  entrevista  aos 
jornalistas  brasileiros  da  Folha  de  S.  Paulo,  Fábio  Zanini  e  Andrea  Murta.  O 
jornalista Sérgio Kalili, que preparava um documentário sobre a África e fazia a 
cobertura das eleições no Zimbábue para a Revista Caros Amigos, também nos 
entrevistou.

 
  
Considerações Finais

 
O histórico das eleições anteriores que me foi relatado antevia um clima de 

opressão para o dia de comparecimento às urnas e de total falta de confiabilidade 
nas apurações e proclamação dos resultados.
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Tudo  o  que  observei  pessoalmente  e  em  conversas  com  outros 
observadores  internacionais  permite-me  afirmar  que  o  processo  de  votação 
transcorreu tranqüilamente. Da mesma forma, a visitação nas seções de votação 
não  me  permite  afirmar  que  houve  a  prática  de  qualquer  forma  de  coação, 
aliciamento ou opressão sobre os eleitores.

Fomos  sempre  bem  recebidos  em  todas  as  seções  eleitorais  pelos 
respectivos coordenadores. Eles responderam a todas as perguntas, fosse sobre 
o processo de votação, fosse sobre a apuração parcial que se daria na respectiva 
seção eleitoral.

Vale destacar que todas as seções contavam com fiscais dos três partidos 
políticos,  e  todos  devidamente  credenciados.  O  jornalista  Sérgio  Kalili  nos 
acompanhou durante todo o dia, portando sua câmera de televisão, com a qual 
filmava cada detalhe.

Chamou-me  positivamente  a  atenção  a  ampla  liberdade  de  que 
desfrutamos,  nós  e  o  jornalista,  para  conversar  e  entrevistar  os  eleitores  que 
aguardavam nas filas, fora das seções.

A única notícia de violência, ocorrida no dia das eleições, que chegou até 
nós, foi sobre a explosão de uma bomba na casa de um candidato a deputado, 
numa cidade distante de Harare, que não chegou a ocasionar vítimas.

Preocupados  com  base  em  notícias  que  circularam  na  véspera  das 
eleições, percorremos a cidade de Harare, inclusive a zona rural, tentando verificar 
a existência de tropas, bem como de blindados pelas ruas. Felizmente, nada disso 
foi  constatado.  Na  minha  opinião,  o  policiamento  foi  normal  para  um  dia  de 
eleições.

Ainda  sobre  o  processo  eleitoral,  vale  a  pena  ressaltar  que  a  única 
reclamação que chegamos a ouvir  por  parte  dos eleitores foi  sobre  o fato  de 
alguns eleitores,  em tendo se dirigido a uma determinada seção eleitoral,  não 
encontrarem  seus  nomes  na  relação  das  mesmas,  o  que  os  obrigava  a  se 
dirigirem a outras seções eleitorais.

Deixei a cidade de Harare aproximadamente às 12 horas do domingo, dia 
30,  com destino a Johannesburg,  e  até  aquele momento nenhum comunicado 
oficial havia sido divulgado sobre o resultado das eleições.

Quando da minha chegada em Johannesburg, ainda no domingo, sintonizei 
os canais internacionais e locais da África do Sul em busca de informações sobre 
as  apurações.  Começava  a  ficar  evidente  que  o  comitê  eleitoral  oficial, 
provavelmente  por  pressão  do  Governo  do  Zimbábue,  estava  sonegando 
informações sobre a apuração.

Já  de  volta  ao  Brasil,  no  dia  1º  de  abril,  verifiquei  pela  internet  que as 
apurações, no que tange à eleição de deputados, já se encaminhavam ao final, 
com a vitória do MDC, e, paradoxalmente, não havia nenhuma informação sobre a 
eleição a presidente.

Nesse ínterim, o comitê para apuração em paralelo mantido pelo MDC já 
proclamava a vitória do candidato Morgan Tsvangirai.

Ao  que  parece,  em  função  do  elevado  interesse  que  as  eleições  do 
Zimbábue vem despertando em todo mundo, contando, inclusive, com significativa 
presença de observadores internacionais, o processo de votação transcorreu em 
aparente tranqüilidade, sem tanques nas ruas, cenas de violência ou obstáculos 
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ao acesso dos eleitores aos postos de votação.
Mas ficou claro, por informações recolhidas, que o período anterior à eleição 

foi  marcado  por  violência  e  opressão  por  parte  do  governo.  São  grandes  as 
possibilidades desse fator ter afetado o processo eleitoral, ao menos no tocante à 
liberdade de expressão dos eleitores. Ainda nesse aspecto, pude constatar que 
não  houve,  no  processo  eleitoral,  um  tratamento  equânime  no  tocante  às 
oportunidades  de  comunicação  dos  três  candidatos  com  a  população.  Os  da 
oposição quase  não puderam expor  suas  plataformas,  uma vez  que  a  TV do 
governo concedia praticamente todos os espaços para o partido de Mugabe, com 
grande restrição à participação dos adversários.

Diante desses fatores, duas hipóteses são válidas:
1ª - A proclamação de um resultado que obrigará a um segundo turno de 

eleição, ou,
2ª - Se mantida forte pressão internacional, além da local, o governo acabar 

negociando uma maneira de proclamar o que provavelmente aconteceu, ou seja, a 
vitória do candidato Morgan Tsvangirai, do MDC.

 Caso seja anunciada uma vitória do candidato Robert  Mugabe,  entendo 
que o Brasil não deveria perfilar entre os países que venham a dar crédito a esse 
resultado. Hoje, o Zimbábue é um país com hiper-inflação (mais de 100.000 por 
cento ao ano),  e desemprego em níveis  absurdos,  com falência em sua infra-
estrutura  básica  e  desabastecimento  -  tanto  de  gêneros  alimentícios  como de 
combustíveis  e  outros  insumos  fundamentais.  Não  bastasse  tudo  disso,  a 
mortalidade infantil é a mais elevada do mundo, a expectativa de vida gira na faixa 
dos 35 anos e um quarto da sua população adulta convive com o vírus da AIDS.

Em  razão  desses  fatores  e  dos  resultados  oficiais  das  eleições  ao 
parlamento, bem como do resultado da apuração paralela a presidente, concluo 
termos bases sólidas para acreditar ser muito pouco provável que a maioria dos 
eleitores  apóie  um governo que,  há  28  anos no poder,  levou aquela  nação à 
situação desesperadora em que vive hoje.

O Zimbábue tem todas as condições para ser um Estado próspero, como 
detentor que é de grandes recursos minerais. Também pode voltar a ser o celeiro 
da África Austral, pois contou, até bem poucos anos, com uma sólida estrutura de 
agronegócio, desmantelada pelo atual governo a pretexto de realizar uma reforma 
agrária radical. Acatar a voz das urnas é indispensável para socorrer seu povo, 
que vive, hoje, sem pão, sem liberdade, sem saúde, necessários para um mínimo 
de dignidade humana.

                     
                                       Brasília, 07 de abril de 2008.

 
 

Antonio Carlos Pannunzio
 Deputado Federal
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

 CRISE  DAS  RELAÇÕES  BILATERAIS  BRASIL  –  EQUADOR  E 
OUTROS TEMAS DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA

REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2008

Celso Amorim (Ministro das Relações Exteriores), Dep. Marcondes Gadelha 
(pres. CREDN) 

A reunião, com a participação do Ministro das Relações Exteriores Celso Amorin, abordou 
os  seguintes  temas:  a  recente  crise  nas  relações  biletareais  entre  Brasil   e  Equador,  a 
posição  brasileira  com relação  ao  banimento  da  fabricação  e  utilização  das  chamadas 
“bombas de  dispersão”,  a  Rodada de Doha da  Organização  Mundial  do  Comércio  e  a 
Política Externa Brasileira para a América do Sul. O Ministro justificou a política brasileira 
de concessão de créditos de exportação aos países da região, sob o argumento de que eles 
contribuem  para  o  fomento  à  exportações  de  bens  e  serviços  do  país  e  para  o 
desenvolvimento econômico e social daqueles países, o que, por sua vez, garante a paz e o 
andamento do projeto de maior integração física do sub-continente. Afirmou que a atitude 
do  Governo  do  Equador  de  suspender  o  pagamento  de  empréstimos  e  de  recorrer 
diretamente à Justiça, para questionar os termos do contrato com o BNDES, sem ter-se 
manifestado  oficialmente  ou  dado  qualquer  aviso  prévio,  surpreendeu  e  preocupou  o 
Governo Brasileiro, especialmente por tratar-se de um vizinho com o qual o país manteve 
tradicionalmente relações amistosas. Alegou que a principal objetivo do governo brasileiro 
no momento é estabelecer diálogo com o governo equatoriano, para compreender as causas 
de sua atitude, e, principalmente, de seus métodos.
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A CONTRIBUIÇÃO BRASILEIRA PARA O PROCESSO DA PAZ NO 
ORIENTE MÉDIO REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2008

Pedro Silva(pres. HAVERIMBRIL),
 Salhmm Alquataa (Primeiro  conselheiro da Embaixada Palestina), 

Dep. Nilson Mourão(PT-AC),
Rafael Singer (Encarregado de negócios Israel no Brasil) 

A sessão  reuniu  entidades  promotoras  de Paz  para  debater  a  Paz no  Oriente 
Médio. O convidado Senhor Rafael Singer, Encarregado de Negócios de Israel no Brasil, 
declarou que, nos últimos anos, diversos acordos entre Israel e Brasil foram firmados e 
requestou celeridade ao Congresso Nacional no sentido de ratificá-los. O convidado Senhor 
Sarkis Karmiriam, Diretor do Departamento do Oriente Médio e Ásia Central do Ministério 
das Relações Exteriores, afirmou que a política externa brasileira possui princípios e que, 
por  tradição,  busca  a  harmonia  entre  os  diversos  povos.  O  convidado  Senhor  Pedro 
Laurindo  da  Silva,   Presidente  Nacional  da  Associação  Cristã  Amigos  Brasil-Israel, 
informou que em Israel e na Palestina há inúmeros pedidos para que o Brasil se envolva 
diretamente  no  processo  para  a  consolidação  da paz  e  que  a  HAVERIMBRIL procura 
realizar seminários no Brasil e em Jerusalém com o intuito de cooperar com a paz. Ele 
entregou à Presidência da Comissão as propostas inovadoras da Associação Cristã Amigos 
Brasil-Israel,  a  publicação  sobre  o  Rei  da  Arábia  Saudita  que  convida  Israel  para 
Conferência  Inter-Religiosa e ainda um convite para a Conferência Global pela Paz e o 
Festival  Global  pela  Paz,  que se realizou  nos dias  5,  6  e  7 de dezembro de 2008,  em 
Brasília.

IMIGRAÇÃO E TRABALHO ESTRANGEIRO NO BRASIL
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2008

A  reunião  debateu  questões  sociais,  econômicas  e  políticas  relacionadas  à 
imigração  e  ao trabalho estrangeiro no Brasil.  O convidado Senhor Helmut  Schwarzer, 
Secretário  Executivo  do  Ministério  da  Previdência  Social,  informou  que,  por  meio  de 
acordos bilaterais ou multilaterais, o Brasil tem reconhecido os benefícios previdenciários, 
porém ponderou que a transferência do trabalhador de um país para outro poderá prejudicar 
o  cumprimento  integral  dos  requisitos  para  se  ter  esses  benefícios  e  esclareceu  que  o 
imigrante cuja contribuição ocorreu em algum tempo em seu país e em outro período no 
Brasil, poderá receber aposentadoria paga proporcionalmente por cada país. O convidado 
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Senhor Luciano Pestana, Diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, 
afirmou que o Ministério estima que haja cerca de 50 mil estrangeiros em situação irregular 
no Brasil e que o Governo estuda a concessão de nova anistia. O convidado Senhor Paulo 
Sérgio Almeida, Coordenador Geral de Imigração e Presidente do Conselho Nacional de 
Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, declarou que o Estatuto do Estrangeiro 
está ultrapassado, pois reflete a época do regime militar, momento em que se objetivava 
limitar  a permanência  de imigrantes  no Brasil.  Afirmou que é mister  que os órgãos do 
Governo venham a estabelecer políticas que defendam os direitos dos imigrantes, tendo em 
vista que eles contribuem com mão-de-obra, cultura e conhecimento. O Senhor Ralph Peter 
Henderson, Chefe da Divisão de Imigração do Ministério das Relações Exteriores, destacou 
que o Brasil não aceita a criminalização que vem acontecendo e que a política brasileira 
deve visar a integrar os imigrantes ao país. O Senhor Darci Bertholdo, Subchefe-Adjunto 
da  Subchefia  de  Assuntos  Governamentais  da  Casa Civil  da  Presidência  da República, 
informou que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto para nova lei 
de imigração, coerente com as leis internacionais, cuja visão seja mais humanitária. 

A NOVA LEGISLAÇÃO EUROPÉIA “REACH REFERENTE” A 
PRODUTOS QUÍMICOS

REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2008

Lytha Spindola, Welber Barral, 
Dep. Marcondes Gadelha (PSB-PB, pres. CREDN), 

Evilásio Costa, Nelson dos Reis 

A reunião debateu as ações em curso, no âmbito privado e governamental, para o 
atendimento à nova legislação européia REACH, que estabelece o registro e a autorização 
de substâncias químicas a serem importadas ou contidas em produtos importados pelos 
países membros da União Européia. 

O  convidado  Senhor  Welber  Barral,  Secretário  de  Comércio  Exterior,  fez 
explanação histórica  sobre a  nova legislação  acerca  das substâncias  químicas  da União 
Européia e declarou que, com o Reach, todas as substâncias comercializadas na UE deverão 
ser registradas, cabendo às empresas a responsabilidade em avaliar  os perigos que seus 
produtos  possam  oferecer.  A  convidada  Senhora  Lytha  Battiston  Spíndola,  Secretária-
Executiva da Câmara de Comércio Exterior, chamou atenção para a questão de que, além 
do  objetivo  de  proteger  a  saúde  humana  e  o  meio  ambiente,  o  Reach também  visa  a 
aumentar  a  competividade  da  indústria  química  comunitária  por  meios  de  incentivos  à 
inovação técnica para o desenvolvimento de produtos químicos mais seguros. O convidado 
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Senhor Nelson Pereira dos Reis, Vice-Presidente Executivo da Associação Brasileira da 
Indústria  Química,  expôs  o  ponto  de  vista  dos  exportadores  brasileiros  de  produtos 
químicos que se encontram em situação de risco ante as restrições e dificuldades impostas 
pelo  Reach, sobretudo em relação aos enormes custos fixados pela comunidade européia 
para registro e autorização de exportação.  O convidado Senhor Evilásio Miranda Costa, 
Gestor do Mercado Regional/Europa, afirmou que a posição da APEXBRASIL para com o 
exportador brasileiro é de apoio e solidariedade e que há a intensão de montar e manter 
escritórios  permanentes  na  Europa  para  acompanhamento  do  marco  regulatório  da  UE 
sobre o Reach. O convidado Senhor Hélio Camarota, Assessor da Presidência do Sindicato 
da  Indústria  de  Produtos  Químicos  para  Fins  Industriais  do  estado  do  Rio  de  Janeiro, 
advertiu que os pequenos e médios empresário não têm recursos humanos, porte financeiro 
e estrutura organizacional necessários para encarar uma mudança de legislação tão drástica, 
e que o âmbito dessa legislação passa por toda a cadeia produtiva, uma vez que a química 
de uma forma indireta se faz presente em muitas atividades industriais.

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO E AS RESERVAS 
PETROLÍFERAS DO PRÉ-SAL

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008

A reunião tratou das condições institucionais,  legais e econômicas da agência 
Nacional do Petróleo para gerir a exploração do petróleo na camada pré-sal com base na 
exposição  do  convidado  Senhor  Haroldo  Borges  Rodrigues  Lima,  Diretor  da  Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

O convidado fez minuciosa explanação sobre a atividade petrolífera no Brasil. 
Em  seguida,  explicou  a  importância  do  potencial  energético  do  pré-sal  para  o 
desenvolvimento  econômico  do  país.  Afirmou  que  os  leilões  das  áreas  da  reserva 
petrolífera foram adiados até que os estudos em andamento concluam qual é o método mais 
apropriado  para  sua  exploração.  Afirmou  que o  país tem  optado  historicamente  pelos 
contratos  de  concessão  na  extração  petrolífera  do  país  –  em  que  o  petróleo  extraído 
pertence  a  empresas  concessionárias,  e  a  parte  do  governo  é  paga  com  royalties  e 
participações especiais – porque trata-se do modelo de exploração apropriado para quando 
há  razoável  risco  para  as  empresas.  No  entanto,  afirmou  que  como  na  exploração  da 
camada pré-sal o risco é praticamente inexistente, o modelo de sua exploração ainda não 
está definido, estando sua proposição a cargo da comissão interministerial, que analisa a 
questão.
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A PROIBIÇÃO DO USO DE ARMAS NUCLEARES E A PAZ 
MUNDIAL REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2008

Sr. Kenji Utsunomiya, Presidente da Federação Japonesa de Movimento da União Federativa Mundial, 
e Sr. Yashiharu Imamura, Vice-Presidente.

A reunião debateu a proibição de armas nucleares e suas repercussões sobre a paz 
mundial. O convidado Senhor Kenji Utsunomiya afirmou que atualmente todos os países 
enfrentam os mesmos problemas como poluição, aquecimento global e crise econômica e 
que, portanto, precisam buscar soluções conjuntas. Alegou que é unânime entre os países a 
intenção de extinguir totalmente as armas nucleares. Declarou que são necessárias várias 
medidas para a efetiva materialização do Federalismo Mundial e salientou que as atividades 
parlamentares são fundamentais para tal propósito. Por fim, ressaltou a solicitação do Japão 
de  que  o  Brasil  aprove uma  resolução  que favoreça  a  União  Federativa  Mundial.  O 
convidado Senhor Yoshiharu Imamura propôs a inscrição da cláusula da proibição de uso 
das  armas  nucleares  no  texto  do  Tratado  de  Roma,  que  criou  o  Tribunal 
Penal Internacional.  

MIGRAÇÃO E O TRÁFICO DE MULHERES BRASILEIRAS PARA A 
UE

REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 2008

A audiência  pública  teve  por  finalidade  discutir  a  migração  e  o  tráfico  de 
mulheres brasileiras para a EU, a fim de serem exploradas sexualmente em boates, casas 
noturnas e em redes de prostituição.  A deputada Íris Araújo,  que presidiu a sessão,  fez 
considerações  sobre  o  tema  em  foco,  ressaltando  o  expressivo  número  de  mulheres 
envolvidas, principalmente oriundas de Goiás, e o fato de diversas nações européias terem 
assinado convênios bilaterais para tratar da questão.

O  representante  do  Ministro  da  Relações  Exteriores  Ministro,  o  Embaixador 
Eduardo Ricardo Gradilone  Neto,  Diretor  do Departamento  Consular  de  Brasileiros  no 
Exterior destacou as ações desenvolvidas por embaixadas e consulados em todo o mundo, a 
participação  ministerial  no  Plano  Nacional  de  Combate  ao  Tráfico  de  Pessoas,  a 
concentração dos aliciadores no estado de Goiás e o destino das aliciadas para os países 
ibéricos. 

O Senhor Elie Chidiac, Assessor para Assuntos Internacionais do Governo de 
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Goiás, apresentou as iniciativas estaduais junto aos órgãos federais para dirimir o problema, 
sobretudo junto ao Ministério da Justiça, informou sobre a existência de grupos mafiosos 
no estado e da necessidade de campanha de nível nacional que vise a esclarecer as pessoas 
sobre a ação dos aliciadores e sobre a realidade que os imigrantes enfrentam no exterior. 

A  Sra.  Ana  Teresa  Iamarino,  Gerente  de  Projetos  da  Subsecretaria  de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Presidência da República, afirmou que as 
iniciativas  governamentais  têm atingindo  os níveis federal,  estadual  e  municipal,  e  que 
seminários têm sido realizados no exterior. Alegou que tem-se dado especial atenção aos 
três países mais envolvidos: Espanha, Suriname e Portugal. Referiu-se também ao Plano 
Nacional supra citado e afirmou que campanhas em nível nacional estão previstas para 
2009.

A Senhora Marília Assunção, Jornalisa do Jornal "O Popular”, apresentou seu 
trabalho  na  imprensa,  cujo  objetivo  é  alerta  e  informar  as  mulheres  goianas  sobre  os 
aliciamentos  ocorridos  em  Goiás  e  suas  conseqüências.  Considerou  que  a  imprensa 
nacional  dá  pouco  destaque  às  iniciativas  desenvolvidas  para  o  combate  ao  tráfico  de 
mulheres.

O Senhor Luciano Ferreira Dornelas, Chefe da Delegacia de Polícia de Imigração 
da Polícia Federal em Goiás, comunicou que não se manifestaria sobre o tem em debate 
para não prejudicar investigações em andamento no seu Estado.

A PRESENÇA DE TROPAS DO EXÉRCITO NO MORRO DA 
PROVIDÊNCIA E A POLÍTICA GERAL DA ATUAÇÃO MILITAR NOS 

MORROS DO RIO DE JANEIRO
REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2008

Nelson Jobim (Ministro da Defesa), Dep. Marcondes Gadelha (pres. CREDN) 

A reunião tratou da presença de tropas do Exército no Morro da Providência, no Rio 
de Janeiro, e sobre a política geral de atuação do Exército Brasileiro nos morros do Estado. 

O Ministro da Defesa, senhor Nelson Jobim, fez uma análise global das funções das 
Forças Armadas e versou sobre a questão do Morro da Providência,  no Rio de Janeiro. 
Afirmou ser da competência do Exército Brasileiro cooperar com os órgãos públicos na 
execução  de obras  de engenharia  e  defendeu a  legitimidade  da presença  das  tropas  do 
exército no Morro da Providência, cuja presença teria contribuído para a redução do tráfico 
de drogas.
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O FLUXO MIGRATÓRIO DE BRASILEIROS PARA PAÍSES 
DESENVOLVIDOS E PARA PAÍSES DE FRONTEIRA

REALIZADA EM 1 DE JULHO DE 2008

Dr. Luciano Pestana (Diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça),
Delegada Gilse Aparecida Landgraf (Coordenadora Geral de Polícia de Imigração do Departamento de Polícia Federal),

Dep. Marcondes Gadeira (pres. CREDN),
Sr. Geraldo Magela Siqueira (Gerente da Gerência-Executiva de Normatização de Câmbio e Capitais Estrangeiros GENCE),

Sr. Fernando Alberto G. Sampaio C. Rocha (Chefe da Subunidade do Departamento Econômico - DEPEC)

A reunião debateu as questões sociais, econômicas e políticas relacionadas ao fluxo 
migratório  de  brasileiros  para  países  desenvolvidos  –  como  Estados  Unidos,  Japão  e 
membros da União Européia – e para regiões de fronteira com países latino-americanos – 
como Bolívia, Paraguai e Guianas. 

O Diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça, Dr. 
Luciano Pestana,  declarou que o Governo vem atuando contra a imigração ilegal desde 
2006, por meio do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é baseado 
na prevenção, no atendimento às vítimas e na repressão a quem trafica. Informou que, em 
breve, será encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei dos Estrangeiros, que 
criará o Conselho Nacional de Migração para buscar nos direitos humanos a solução para 
os estrangeiros que vivem no Brasil e para os brasileiros que estão no exterior. 

O  chefe  da  Gerência-Executiva  de  Normatização  de  Câmbio  e  Capitais 
Estrangeiros,  Sr.  Geraldo  Magela  Siqueira,  alegou que  o Banco Central  do Brasil  está 
trabalhando para encontrar os meios de reduzir custos, simplificar operações e estabelecer 
estruturas  legais  que  auxiliem  o  imigrante  brasileiro.  O  Chefe  da  Sub-unidade  do 
Departamento Econômico do Banco Central do Brasil, Sr. Fernando Alberto G. Sampaio C. 
Rocha, contestou os dados do BID e informou que no Brasil há diversas fontes de ingresso 
de  divisas,  tais  quais  as  exportações  e  os  investimentos  estrangeiros  diretos.  A 
Coordenadora-Geral  de Polícia  de Imigração  do Departamento  de  Polícia  Federal,  Dra. 
Gilse Aparecida Landgraf, afirmou que o papel da Polícia Federal é controlar o fluxo de 
migrantes, para evitar que ilícitos sejam praticados, e que não há gerência suficiente sobre a 
vida dos brasileiros que estão em outros países.
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PATENTES FARMACÊUTICAS
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2008

Sr. Francelino Grando, Secretário de Tecnologia Industrial (representando o presidente GIPI), 
Sra. Mônica Fontes Caetano (Coordenadora Substituta da Coordenação de Propriedade Intelectual da 

ANVISA), Dep. Marcondes Gadelha (pres. CREDN), Sr. Jorge de Paula Costa Ávila (Presidente do INPI)

Tratou-se  das  patentes  farmacêuticas.  O  convidado  Sr.  Francelino  Grando, 
Secretário de Tecnologia Industrial, defendeu a revisão da extensão de patente a polimorfos 
e a busca por soluções sistêmicas que suprimam disposições paradoxais. Afirmou que o 
INPI  é  o  cartório  de  registro  de  propriedade  intelectual  mais  importante  da  época 
contemporânea e que a apropriação de conhecimento definirá as estruturas de poder e as 
estruturas econômicas deste século.

A  convidada  senhora  Mônica  Fontes  Caetano,  Coordenadora  Substituta  da 
Coordenação  de  Propriedade  Intelectual  da  Anvisa,  afirmou  que  o  patenteamento  de 
polimorfos  pode  acarretar  na  formação  de  monopólios  no  setor  farmacêutico,  o  que 
limitaria o espaço do inventor nacional e, conseqüentemente,  contrariaria a recomendação 
da  Constituição  Federal  de  que  as  patentes  devem  respeitar  o  interesse  social  e  o 
desenvolvimento econômico e tecnológico do País.

O convidado senhor Jorge de Paula Costa Ávila, Presidente do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, explicou os fundamentos das diretrizes elaboradas pelo INPI para a 
concessão de patentes a polimorfos e defendeu que o patenteamento favoreceria o ingresso 
do país na rede globalizada de inovação tecnológica.

O FLUXO MIGRATÓRIO DE BRASILEIROS PARA PAÍSES 
DESENVOLVIDOS E PARA PAÍSES DE FRONTEIRA, A 

IMPLEMENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA ONU SOBRE OS 
DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E A POSSÍVEL 

REPERCUSSÃO DA ALTA DOS PREÇOS DOS ALIMENTOS NO 
MUNDO  NO FUTURO DA MISSÃO BRASILEIRA NO HAITI.

REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2008
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A Reunião contou com a presença do Ministro da Relações Exteriores, Embaixador 
Celso Amorim, que discorreu sobre a influência da alta mundial dos preços dos alimentos 
no Haiti, a implementação da declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas e o 
fluxo migratório de brasileiros para países desenvolvidos. O ministro afirmou que o Brasil 
foi o primeiro país a mobilizar-se para promover programas de ajuda alimentar no Haiti, e 
que  foram arrecadados  recursos  que  garantiram o  abastecimento  de  alimentos  básicos. 
Relativamente  à  política  indigenista  brasileira,  esclareceu  que,  diferentemente  de  um 
tratado  internacional,  a  declaração  política  é  apenas  uma  recomendação,  a  qual  não 
interfere na soberania brasileira nem requer aprovação do Congresso Nacional. Em relação 
ao fluxo migratório, afirmou que os dados mostram uma relação direta entre seu aumento e 
as crises econômicas, e que a tendência de crescimento da economia brasileira ajudaria a 
reduzir a emigração de brasileiros.

PROJETO DE LEI Nº 2.292/2007: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
RELATIVA AO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES 

ECONÔMICAS AEROESPACIAIS E AFINS.
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2008

A  audiência  dispôs  sobre  a  compensação  financeira  relativa  ao  resultado  da 
exploração de atividades econômicas aeroespaciais e afins. O convidado Sr. Himilcon de 
Castro  Carvalho,  Presidente  em  Exercício  da  Agência  Espacial  Brasileira,  defendeu  a 
importância  das  atividades  espaciais  e  do Programa Espacial  Brasileiro,  que tem como 
objetivo capacitar  o  país  ao acesso a  tecnologia  espacial,  para  buscar  soluções para os 
grandes  problemas nacionais.  Declarou que o Brasil  ainda depende demasiadamente de 
tecnologia estrangeira e que não domina a tecnologia do acesso ao espaço, o que o torna 
vulnerável.

O antropólogo senhor  Alfredo Wagner  afirmou  que  não  se  deve  ater  apenas  às 
compensações  financeiras,  pois  é  mister  que  se  reflita  sobre  os  atos  que  ferem  a 
permanência tranqüila da população que vive nos locais vizinhos à base de lançamento de 
foguetes  de  Alcântara.  O  convidado  senhor  Leonardo  dos  Anjos,  representante  do 
Quilombo  de  Britto,  posicionou-se  contra  a  expansão  da  base  e  afirmou  que,  para  o 
percentual  de compensação chegar  às  comunidades  atingidas,  é  preciso que haja  rígido 
acompanhamento e fiscalização desses recursos.
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RESERVA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL, SEGURANÇA NAS 
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS DA PETROBRÁS E INFLUÊNCIA 
DA ALTA MUNDIAL DOS PREÇOS DOS ALIMENTOS NA MISSÃO 

BRASILEIRA NO HAITI
REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 2008

Nelson Jobim (Ministro da Defesa),

A reunião  versou  sobre  a  proteção  das  plataformas  petrolíferas  da  Petrobrás,  a 
influência da alta mundial dos alimentos no Haiti e a segurança na Reserva Raposa Serra do 
Sol. A respeito da questão indígena brasileira, o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, fez um 
levantamento histórico e jurídico da situação, com observações de natureza antropológica. 
Alegou  que  a  questão  indígena  não  pode  restringir-se  ao  problema  da  terra  e  que  a 
abordagem da Amazônia não pode estar adstrita ao conflito entre ambientalistas radicais e 
desenvolvimentistas  exacerbados,  concluindo  que  o  Brasil  não  deve  seguir  orientações 
externas na busca de solução e sim construir caminhos que promovam o desenvolvimento 
sustentável da região. 

RESERVA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2008

Senhor Mangabeira Unger, Ministro Extraordinário de Assuntos Estratégicos, 
Sr. Mangabeira Unger (Ministro Extraordinário de Assuntos Estratégicos), 

Dep. Marcondes Gadelha (pres. CREDN),  
José de Anchieta Júnior (Governador do Estado de Roraima)
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A Comissão discutiu os possíveis riscos da demarcação da Reserva Indígena Raposa 
Serra do Sol à soberania do país e à integridade do território nacional. A esse respeito, o 
convidado senhor Mangabeira  Unger,  Ministro Extraordinário  de Assuntos Estratégicos, 
advertiu  que o Brasil,  apesar de reservar treze porcento de seu território  aos indígenas, 
nega-lhes oportunidade de trabalho, produção e capacitação. Considerou que a defesa do 
território  passa  necessariamente  pela  política  de  preservação  e  de  desenvolvimento. 
Garantiu  que  o  Governo  acatará  a  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  que  a 
demarcação  deveria  ser  feita  de  modo  a  proteger  a  floresta  amazônica,  evitando 
desmatamentos e zelando pelo desenvolvimento sustentável da região. O Governador de 
Roraima José de Anchieta Júnior defendeu a demarcação em áreas descontínuas. Também 
ressaltou que a presença de brasileiros não índios na faixa de fronteira é necessária para 
garantir a vigilância do território.

RESERVA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2008

Sr. José de Anchieta Júnior (Governador do Estado de Roraima),
Dep. Marcondes Gadelha (pres. CREDN),

Sr. Tarso Genro, Ministro de Estado da Justiça

A CREDN tratou da situação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no Estado de 
Roraima. O Governador do Estado de Roraima, Sr. José de Anchieta Júnior, afirmou que as 
demarcações de terras indígenas sobrepõem-se às áreas de maior riqueza natural e propôs 
que fosse reconsiderada uma proposta de demarcação da reserva em ilhas. 

O Ministro da Justiça, senhor Tarso Genro, esclareceu que a demarcação de terras 
indígenas brasileiras faz-se de acordo com a Constituição Federal, e que, em caso de essa 
política ser considerada inadequada, caberia que a CF fosse modificada. O ministro disse 
que a legitimidade do direito dos produtores à posse da terra não pode anular a legitimidade 
constitucional, que assegura aos índios o direito de posse. Por fim, garantiu que a decisão 
do Supremo Tribunal Federal será cumprida pelo Ministério. 

A CONVENÇÃO 158 DA OIT
REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 2008

A audiência tratou da assinatura da Convenção 158 da Organização Internacional do 
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Trabalho  (OIT).  A esse  respeito,  o  convidado  Dr.  André  Luis  Grandizoli,  Secretário-
Adjunto  de  Relações  do  Trabalho  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  defendeu  a 
ratificação da Convenção por considerar necessária a imposição de restrições às demissões 
imotivadas.  Entretanto,  o  convidado  senhor  Osmani  Teixeira  de  Abreu,  Membro  do 
Conselho Temático de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social da Confederação 
Nacional da Indústria, declarou que a Convenção 158 seria inconstitucional. O Presidente 
da Força Sindical,  Deputado Paulo Pereira  da Silva,  informou que as centrais  sindicais 
realizariam mobilizações  para que a Convenção 158 fosse ratificada e afirmou que,  de 
forma  geral,  os  trabalhadores  são  demitidos  para  serem  substituídos  por  outros  que 
ganhariam menos.  O  Chefe  da  Divisão  de  Temas  Sociais  do  Ministério  das  Relações 
Exteriores, Conselheiro Sílvio José Albuquerque e Silva, advertiu que o direito ao trabalho 
já se encontra presente em diversos acordos assinados pelo Brasil. 

AS ELEIÇÕES DO PARAGUAI E O TRATADO DE ITAIPU
REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 2008

A reunião  debateu  as  repercussões,  no  Brasil  e  na  América  do  Sul,  da  eleição 
presidencial do Paraguai, realizada em abril deste ano, e discutiu os termos do Tratado de 
Itaipu, firmado entre os dois países. O convidado senhor Jorge Miguel Samek, Diretor-
Geral  Brasileiro  da  Itaipu  Binacional,  afirmou  que  o  Brasil  está  em  dia  com  os 
compromissos  assumidos  nas  negociações  e  que  Tratado de  Itaipu  estaria  cumprindo a 
função para a qual fora criado, o que afastaria a possibilidade de revisão. O Ministro João 
Luiz  Pereira  Pinto,  Diretor  do  Departamento  da  América  do  Sul  1  do  Ministério  das 
Relações Exteriores, também descartou a possibilidade de mudanças drásticas no Tratado e 
afirmou que eventuais renegociações deveriam circunscrever-se ao Anexo C. O Ex-Diretor 
da Itaipu Binacional, senhor Rubens Bueno, ressaltou que não caberia uma renegociação, 
mas sim o re-exame e discussão do contrato da usina hidrelétrica com especialistas a fim de 
formular-se uma posição definitiva do Brasil frente à questão. 

O Embaixador Rubens Barbosa, Consultor de Comércio Exterior da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, admoestou a política de generosidade e solidariedade do 
Brasil.  O  convidado  senhor  Eduardo  de  Paula  Ribeiro,  Diretor  Titular  Adjunto  do 
Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo, discorreu sobre a importância de auxiliar o Paraguai a usar sua 
própria energia. 

A CONVENÇÃO 151 E A RECOMENDAÇÃO 159 DA OIT
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2008

A reunião discutiu a Convenção 151 e a Recomendação 159, ambas da Organização 
Internacional  do Trabalho.  Os  convidados  Sr.  Joaquim José  Castillon,  representante  da 
União Geral dos Trabalhadores, Dra. Paula Polcheira, Coordenadora-Geral de Relações do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Sr. Carlos Henrique de Oliveira, Diretor-
Executivo da Central  Única dos Trabalhadores,  e Sebastião Soares da Silva,  Diretor de 
Relações  Internacionais  da  Nova  Central  Sindical  de  Trabalhadores,  explicaram  as 
conseqüências da adesão do país à Convenção 151, com destaque para seus impactos na 
organização  sindical  e  na  viabilização  do processo de negociação  dos  trabalhadores  do 
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serviço  público.  Segundo  os  expositores,  a  Convenção  abrangeria  todas  as  pessoas 
empregadas pelas autoridades públicas.

 
A ADESÃO DO BRASIL AO PROTOCOLO DE MADRI

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2008

A reunião debateu a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, que foi amplamente 
defendido pelos expositores. O Sr. Luiz Henrique Amaral, Vice-Presidente da Associação 
Brasileira  de Propriedade Intelectual,  defendeu o direito  ao registro  de propriedade dos 
nacionais  e  dos  estrangeiros,  destacando que os nacionais  não poderiam possuir  menos 
direitos  que  os  estrangeiros.  Os  senhores  Jorge  de  Paula  Costa  Ávila,  Presidente  do 
Instituto  Nacional  da  Propriedade  Industrial,  e  Pedro  Capanema,  representante  da 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, defenderam a adesão do Brasil ao Protocolo de 
Madri.

OS RESULTADOS DA VISITA À REPÚBLICA DA VENEZUELA
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2008

A reunião  versou  sobre  temas  da  agenda  regional,  motivada  pela  então  recente 
viagem à  Venezuela.  O  convidado  Dr.  Marco  Aurélio  Garcia,  Assessor  Especial  para 
Assuntos  Internacionais  da  Presidência  da  República,  tratou  da  mudança  do  interesse 
nacional ao longo dos anos e da importância de o Brasil ajudar a Venezuela e a Bolívia a 
tornarem-se países prósperos.  Abordou também a abertura  da Embrapa na Venezuela  e 
ressaltou que repudia os métodos empregados pelas Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia.

A SITUAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHADORES ESPANHÓIS NO 
BRASIL

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2008

A  reunião  tratou  da  situação  jurídica  de  trabalhadores  espanhóis  no  Brasil.  O 
representante  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  Dr.  Aldo  Cândido  Costa  Filho, 
explicou  as  atividades  desenvolvidas  pela  Coordenação  Geral  de  Imigração.  A 
representante  do  Departamento  de  Polícia  Federal,  Dra.  Gilse  Aparecida  Landgraf, 
esclareceu o processo que dá autorização de trabalho e visto de permanência a estrangeiros 
no Brasil.

OS OBJETIVOS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS NA VIAGEM 
À RÚSSIA E À FRANÇA, PARA FIRMAR ACORDOS NA ÁREA DE 

DEFESA
REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2008

A reunião discutiu os resultados alcançados na viagem empreendida pelo Ministro 
da Defesa, Sr. Nelson Jobim, e pelo Ministro Extraordinário de Assuntos Estratégicos, Sr. 
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Mangabeira  Unger,  à  Rússia  e  à  França,  realizada  entre  os  dias  25  de  janeiro  e  7  de 
fevereiro do corrente ano, que teve por finalidade a reralização de acordos na área de defesa 
entre o Brasil e aqueles países. Discutiram-se também assuntos correlatos, como a criação 
do Conselho  de  Defesa  da  América  do  Sul,  as  relações  com  nossos  vizinhos  e  o 
reaparelhamento das Forças Armadas.

Os ministros explanaram acerca do aparelhamento das Forças Armadas e de sua 
atuação na manutenção da fronteira e na defesa da região amazônica. Versaram também 
sobre guerras simétricas, sobre colaboração entre as forças e sobre a importância da criação 
de uma indústria de defesa autônoma. 

A POSIÇÃO DO BRASIL NA REUNIÃO DA UNCTAD/ONU, 
REALIZADA EM ACCRA/GANA

REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2008

Na reunião,  os convidados esclareceram a posição do Brasil  na Conferência das 
Nações  Unidas  para  Comércio  e  Desenvolvimento  (UNCTAD),  órgão  do  sistema  das 
Nações Unidas que busca discutir e promover o desenvolvimento econômico por meio do 
incremento do comércio mundial. 

Os  convidados  Ministro  Carlos  Márcio  Cozendey,  Diretor  do  Departamento 
Econômico  do  Ministério  das  Relações  Exteriores,  e  Senhora  Iara  Pietricovisky, 
representante  da Rede Brasileira  Pela Integração dos Povos, explicaram que o principal 
objetivo da UNCTAD é auxiliar os países em desenvolvimento a melhor se beneficiarem 
das oportunidades oriundas do comércio e do investimento internacional por meio de um 
ingresso  mais  eqüitativo  na  economia  mundial.  Afirmaram  que  a  UNCTAD  realiza 
reuniões ministeriais a cada quatro anos, para estabelecer as prioridades e as diretrizes em 
negociações comerciais no mundo e que a próxima realizar-se-ia entre os dias 20 e 25 de 
abril  do  corrente  ano  em Accra,  no  Gana.  Na ocasião,  a  sociedade  civil  defenderia  o 
fortalecimento  da  UNCTAD  como  instituição  independente  e  analítica,  com  vistas  a 
promover um sistema global de comércio que beneficie todos os povos.

ESCLARECIMENTOS SOBRE A SEGURANÇA DOS VÔOS NO 
AEROPORTO DE CONGONHAS

REALIZADA EM 25 DE MARÇO de 2008

O objetivo da reunião foi a obtenção de esclarecimentos sobre a segurança dos vôos 
no aeroporto de Congonhas. 

O convidado Brigadeiro-do-Ar Jorge Kersul Filho, representante do Comandante da 
Aeronáutica, afirmou que há vários órgãos envolvidos na questão, cada um possuidor de 
funções específicas, e que à CENIPA cabe somente o aspecto investigativo dos acidentes. 
Esclareceu  que as investigações  são realizadas  com base em Acordo Internacional,  não 
estando prevista a finalidade de responsabilizar ou punir os envolvidos. Afirmou ainda que 
recomendações já foram encaminhadas a diversos órgãos competentes.

A convidada  Solange  Paiva  Vieira,  Diretora-Presidente  da  Agência  Nacional  de 
Aviação Civil – ANAC, esclareceu que a fiscalização da malha aérea envolve o espaço 
aéreo,  as  companhias  aéreas  e  os  aeroportos.  Afirmou  que,  no  tocante  a  Congonhas, 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL 94



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008 

diversas medidas já haviam sido implementadas, tais quais a proibição de se pousar com 
reverso travado,  a  construção  de áreas de escape,  o impedimento  do pouso de grandes 
aeronaves,  a  utilização  de software que identifique  problemas no manete  e  o constante 
acompanhamento da operacionalização do aeroporto.

BRASILEIROS EM MADRI – DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, 
SEXISMO E PRECONCEITO

REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2008

A reunião debateu o incidente envolvendo brasileiros em trânsito no Aeroporto de 
Madri  e discutir  as denúncias de preconceito,  maus  tratos,  sexismo e arrogância  contra 
brasileiros que pretendem adentrar outros países.

O  convidado  Dr.  César  Augusto  Toselli,  Coordenador-Geral  de  Imigração 
Substituto da Polícia  Federal,  alegou que os mecanismos de fiscalização estavam sendo 
modernizados. Afirmou que esse processo já se havia iniciado em postos de fronteiras e em 
todos  os  aeroportos,  o  que  vinha  resultando  em  aumento  da  apreensão  de  pessoas 
procuradas pela Justiça.

O convidado Ministro Eduardo Gradilone, Diretor do Departamento Consular e de 
Brasileiros no Exterior do Ministério das Relações Exteriores, discorreu sobre a “Amazon” 
da União Européia, que restringe a entrada de imigrantes da América do Sul, e assegurou 
que  o  Ministério  havia  implementado  ações  em  suas  embaixadas  e  consulados  para 
combater  ações  discriminatórias  contra  brasileiros.  Afirmou  que  o  Itamaraty  havia 
acompanhado o caso da mestranda  Patrícia,  tendo expedido  comunicado às  autoridades 
espanholas, mas que esse não havia sido levado em consideração. Esclareceu ainda que os 
critérios  de  restrição  a  imigrantes  na  Europa  são  aqueles  constantes  do  Acordo  de 
Schengen. 

O  convidado  Dr.  Marco  Antônio  Zago,  Presidente  do  Conselho  Nacional  de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, discorreu sobre os acordos relativos à 
comunidade científica. Afirmou que práticas como a do governo espanhol tem o potencial 
de acarretar imensurável prejuízo ao desenvolvimento científico. 

A convidada Sra. Patrícia Camargo Magalhães, mestranda em Física na USP, narrou 
sua viagem e a retenção a que foi submetida no Aeroporto de Madri, onde permaneceu por 
mais de cinqüenta horas. A mestranda alegou que estava em posse de toda a documentação 
relativa à viagem, à hospedagem e a sua participação no evento, mas que nem esses nem os 
documentos enviados do Brasil via fax teriam sido considerados. Afirmou ainda que 
contactou a Embaixada do Brasil na Espanha, mas que nenhum representante do governo 
brasileiro havia comparecido ao aeroporto.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Audiência Pública 
12/03/2008 

Autores:
DEPUTADOS:
ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME
IVAN VALENTE
VIEIRA  DA CUNHA
 

BRASILEIROS  EM  MADRI  –  DENÚNCIAS  DE 
MAUS TRATOS, SEXISMO E PRECONCEITO
Requerimentos nº: 136/2008 e 137/2008.

CONVIDADOS:

- Ministro Eduardo Gradilone, Diretor do Departamento Consular e 
de Brasileiros no Exterior do Ministério das Relações Exteriores;
- Dr.  Marco Antônio Zago, Presidente do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ;
-  Dr.  César  Augusto  Toselli,  Coordenador-Geral  de  Imigração 
(Substituto), da Polícia Federal; e
- Sra. Patrícia Camargo Magalhães, mestranda de física da USP 
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Audiência Pública 
25/03/2008 

Autor: 
DEP. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ESCLARECIMENTOS  SOBRE  A  SEGURANÇA 
DOS VÔOS NO AEROPORTO DE CONGONHAS
Requerimento nº 140/2008

CONVIDADOS:

-  Brigadeiro-do-Ar  Jorge  Kersul  Filho,  representante  do 
Comandante da Aeronáutica;  e
-  Srª  Solange  Paiva  Vieira,  Diretora-Presidente  da  Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC. 

Audiência Pública 
08/04/2008 
 
Autor:
DEP. AUGUSTO CARVALHO

A  POSIÇÃO  DO  BRASIL  NA  REUNIÃO  DA 
UNCTAD/ONU, REALIZADA EM ACCRA/GANA
Requerimento nº 143/2008

CONVIDADOS:

-  Ministro  Carlos  Márcio  Consendey,  Diretor  do  Departamento 
Econômico do Ministério das Relações Exteriores; e
-  Sra.  Iara  Pietricovisky,  representante  da  Rede  Brasileira  Pela 
Integração dos Povos.  

 Audiência Pública 
09/04/2008 
 
Autor: 
DEP. RAUL JUNGMANN

OS  OBJETIVOS  E  OS  RESULTADOS 
ALCANÇADOS  NA  VIAGEM  À  RÚSSIA  E  À 
FRANÇA,  PARA FIRMAR  ACORDOS  NA ÁREA 
DE DEFESA
Requerimento nº 133/2008

CONVIDADOS:

- Sr. Nelson Jobim, Ministro de Estado da Defesa; e
-  Sr.  Mangabeira  Unger,  Ministro  Extraordinário  de  Assuntos 
Estratégicos.

Audiência Pública 
15/04/2008 
 
Autor:
DEP. MARCELO ITAGIBA

A SITUAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHADORES 
ESPANHÓIS NO BRASIL
Requerimento nº 146/2008

CONVIDADOS:

Os  representantes do Ministério da Justiça:
-  Dr.  Luciano  Pestana  Barbosa,  Diretor  do  Departamento  de 
Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça;
-  Riane  Freitas  Falcão,  Diretora-Adjunta  do  Departamento  de 
Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça;
-  Dr.  Aldo  Cândido  Costa  Filho,  Coordenador  Substituto  de 
Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego; e
- Dra. Gilse Aparecida Landgraf, Coordenadora-Geral de Polícia de 
Imigração do Departamento de Polícia Federal. 

Audiência Pública 
17/04/2008 

Autor: 
DEP. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO

OS RESULTADOS DA VISITA À REPÚBLICA DA 
VENEZUELA
Requerimento nº 151/2008

CONVIDADOS:

-Dr.  Marco  Aurélio  Garcia,  Assessor  Especial  para  Assuntos 
Internacionais da Presidência da República; e
-Ministro  Clemente  de  Lima  Baena  Soares,  Chefe  do 
Departamento  da  América  do  Sul  do  Ministério  das  Relações 
Exteriores. 

Audiência Pública 
22/04/2008 

A  ADESÃO  DO  BRASIL  AO  PROTOCOLO  DE 
MADRI
Requerimento nº 142/2008
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Autor:  
DEP. BRUNO RODRIGUES CONVIDADOS: 

-Sr. José Augusto de Castro, Vice-Presidente da AEB - Associação 
de Comércio Exterior do Brasil; 
-Sr Jorge de Paula Costa Ávila, Presidente do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial - INPI;
-Dr. Pedro Capanema, Advogado, Representante da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN; e
-Sr. Luiz Henrique Amaral, Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI.

Audiência Pública 
23/04/2008 
 
Autor:
DEP. VIEIRA DA CUNHA

A CONVENÇÃO 151 E A RECOMENDAÇÃO 159 
DA OIT
Requerimento nº 159/2008

CONVIDADOS: 

-Deputado Paulo Pereira da Silva, Presidente da Força Sindical;
-Ministra Ana Lucy Gentil Cabral Petersen, Diretora do 
Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério 
das Relações Exteriores; 
-Sr. Joaquim José Castrillon, representante da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT); 
-Dra. Paula Polcheira, Coordenadora-Geral de Relações do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
-Sr. Carlos Henrique de Oliveira, Diretor-Executivo da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT); e
-Sr. Sebastião Soares da Silva, Diretor de Relações Internacionais 
da Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST

Audiência Pública 
06/05/2008 
 
Autores: 
DEPUTADOS:
RAUL JUNGMANN
NILSON MOURÃO

AS ELEIÇÕES DO PARAGUAI E O TRATADO DE 
ITAIPU
Requerimentos nº: 169/2008 e 172/2008 

CONVIDADOS:

-Sr. Jorge Miguel Samek, Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu 
Binacional;
-Ministro João Luiz Pereira Pinto, Diretor do Departamento da 
América do Sul 1, do Ministério das Relações Exteriores;
-Sr. Eduardo de Paula Ribeiro, Diretor Titular Adjunto do 
Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
-Embaixador Rubens Barbosa, Consultor de Comércio Exterior da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP; e
-Sr. Rubens Bueno, Ex-Diretor da Itaipu Binacional.

Audiência Pública 
07/05/2008 
 
Autor:
DEP. WALTER IHOSHI

A CONVENÇÃO 158 DA OIT
Requerimento nº 148/2008

CONVIDADOS:

-Deputado Paulo Pereira da Silva, Presidente da Força Sindical; e
-Sr. Osmani Teixeira de Abreu, Membro do Conselho Temático de 
Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social da Confederação 
Nacional da Indústria CNI;
- Conselheiro Sílvio José Albuquerque e Silva, Chefe da Divisão 
de Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores; e
- Dr. André Luis Grandizoli, Secretário de Relações do Trabalho - 
Adjunto, do Ministério do Trabalho e Emprego 

Audiência Pública 
14/05/2008 
 

RESERVA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL
Requerimentos nº: 152/2008; 163/2008; 164/2008; 174/2008; e 
354/2008
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Autores:
DEPUTADOS:
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ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO
FRANCISCO RODRIGUES
MÁRCIO JUNQUEIRA

CONVIDADOS:

-Sr. José de Anchieta Júnior, Governador do Estado de Roraima; e

-Sr. Tarso Genro, Ministro de Estado da Justiça

Audiência Pública conjunta com a COMISSÃO DA 
AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
28/05/2008 
 
Autores:
DEPUTADOS:
MARCELO ITAGIBA
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
FRANCISCO RODRIGUES
MÁRCIO JUNQUEIRA

RESERVA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL
Requerimentos  nº  152/2008;  163/2008;  164/2008;  174/2008;  e 
354/2008

CONVIDADOS:

-  Sr.  Mangabeira  Unger,  Ministro  Extraordinário  de  Assuntos 
Estratégicos; e

- Sr. José de Anchieta Júnior, Governador do Estado de Roraima.

Audiência Pública 
04/06/2008 
 
Autores:
DEPUTADOS:
MARCELO ITAGIBA
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
FERNANDO GABEIRA

RESERVA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL, 
SEGURANÇA  NAS  PLATAFORMAS 
PETROLÍFERAS  DA  PETROBRÁS  E 
INFLUÊNCIA DA ALTA MUNDIAL DOS PREÇOS 
DOS ALIMENTOS NA MISSÃO BRASILEIRA NO 
HAITI
Requerimentos nº 152/2008; 154/2008 e 162/2008.

CONVIDADO:

-Sr. Nelson Jobim, Ministro de Estado da Defesa.
Audiência Pública 
10/06/2008 
 
Autores:
DEPUTADO DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI Nº 2.292/2007: COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA  RELATIVA  AO  RESULTADO  DA 
EXPLORAÇÃO  DE  ATIVIDADES  ECONÔMICAS 
AEROESPACIAIS E AFINS.
Requerimento nº 149/2008.

CONVIDADOS:

-  Sra.  Débora  Duprat,  Sub-Procuradora  Geral  da  Procuradoria 
Geral da República;
-  Sr.  Himilcon  de  Castro  Carvalho,  Presidente  em exercício  da 
Agência Espacial Brasileira - AEB, representando o Ministério da 
Ciência e Tecnologia;
-  Sr.  Alfredo  Wagner,  antropólogo,  professor  da  Universidade 
Federal do Maranhão; e
-  Sr.  Leonardo  dos  Anjos,  representante  do  Quilombo  de 
Britto/MA. 

Audiência Pública 
17/06/2008 

Autores:
DEPUTADOS:
ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME
ÉDIO LOPES
FERNANDO GABEIRA

O  FLUXO  MIGRATÓRIO  DE  BRASILEIROS 
PARA PAÍSES DESENVOLVIDOS E PARA PAÍSES 
DE  FRONTEIRA,  A  IMPLEMENTAÇÃO  DA 
DECLARAÇÃO  DA ONU  SOBRE  OS  DIREITOS 
DOS  POVOS  INDÍGENAS  E  A  POSSÍVEL 
REPERCUSSÃO  DA  ALTA  DOS  PREÇOS  DOS 
ALIMENTOS  NO  MUNDO   NO  FUTURO  DA 
MISSÃO BRASILEIRA NO HAITI.

Requerimentos nº:  153/2008;  161/2008 e 162/2008.
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CONVIDADO:

- Embaixador Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores.
Audiência Pública conjunta com a COMISSÃO DE 
CIÊNCIA E TECNOLOCIA, COMUNICAÇÃO E 
INFORMÁTICA
25/06/2008

Autores:
DEPUTADOS:
DR. ROSINHA
JORGE BITTAR

 

PATENTES FARMACÊUTICAS
Requerimentos nº: 179/2008 e 129/2008.

CONVIDADOS:

-  Sr.  Francelino  Grando,  Secretário  de  Tecnologia  Industrial, 
representando  o  presidente  do  Grupo  Interministerial  de 
Propriedade Intelectual – GIPI;
-  Sra.  Mônica  Fontes  Caetano,  Coordenadora  Substituta  da 
Coordenação de Propriedade Intelectual da ANVISA; e
- Sr.  Jorge de Paula Costa Ávila,  Presidente do INPI -  Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial.

Audiência Pública 
01/07/2008 

Autor:
DEP.  ANTÔNIO  CARLOS  MENDES 
THAME

O  FLUXO  MIGRATÓRIO  DE  BRASILEIROS 
PARA PAÍSES DESENVOLVIDOS E PARA PAÍSES 
DE FRONTEIRA
Requerimento nº 153/2008.
 
CONVIDADOS:

- Dr. Luciano Pestana, Diretor do Departamento de Estrangeiros da 
Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça;
- Sr. Geraldo Magela Siqueira, Gerente da Gerência-Executiva de 
Normatização  de Câmbio  e  Capitais  Estrangeiros  -  GENCE,  do 
Banco Central do Brasil;
- Sr. Fernando Alberto G. Sampaio C. Rocha, Chefe da Subunidade 
do  Departamento  Econômico  -  DEPEC,  do  Banco  Central  do 
Brasil; e
-  Delegada  Gilse  Aparecida  Landgraf,  Coordenadora  Geral  de 
Polícia de Imigração do Departamento de Polícia Federal.

Audiência Pública 
03/07/2008 

Autores:
DEPUTADOS:
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RAUL JUNGMANN
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AS  RAZÕES  DA PRESENÇA DAS  TROPAS  DO 
EXÉRCITO NO MORRO DA PROVIDÊNCIA E A 
POLÍTICA GERAL DA ATUAÇÃO MILITAR NOS 
MORROS DO RIO DE JANEIRO
Requerimentos nº: 195/2008; 114/2008  e 197/2008.

CONVIDADO:

- Sr. Nelson Jobim, Ministro da Defesa.
Audiência Pública 
08/10/2008 
 
Autores:
DEP. ÍRIS DE ARAÚJO

MIGRAÇÃO  E  TRÁFICO  DE  MULHERES 
BRASILEIRAS PARA A UNIÃO EUROPÉIA.
Requerimento nº 199/2008.

CONVIDADOS:

-  Sr. Eduardo Ricardo Gradilone Neto, Diretor do Departamento 
Consular  de  Brasileiros  no  Exterior  do  Ministério  das  Relações 
Exteriores
.  Sr.  Luciano  Pestana  Barbosa,  Diretor  do  Departamento  de 
Estrangeiros  da  Secretaria  Nacional  de  Justiça
.  Sr.  Elie  Chidiac,  Assessor  para  Assuntos  Internacionais  do 
Governo  de  Goiás
. Sra. Ana Teresa Iamarino, Gerente de Projetos da Subsecretaria de 
Enfrentamento  à  Violência  Contra  a  Mulher,  da  Presidência  da 
República
.  Sra.  Marília  Assunção,  jornalista  de  "O  Popular"
. Sra. Nilda Aguiar de oliveira, mãe de uma vítima

Audiência Pública 
28/10/2008 

PAZ  MUNDIAL  E  PROIBIÇÃO  DE  ARMAS 
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Autores:
DEP. WALTER IHOSHI 

NUCLEARES
Requerimento nº 200/2008.

CONVIDADOS:

-  Sr. Kenji Utsunomiya, Presidente da Federação Japonesa de 
Movimento da União Federativa Mundial
. Sr. Yoshiharu Imamura, Vice-Presidente da Federação Japonesa 
de Movimento da União Federativa Mundial 

Audiência Pública 
12/11/2008 
 
Autores:
DEP. ANTÔNIO CARLOS MENDES 
THAME 

AS  CONDIÇÕES  INSTITUCIONAIS,  LEGAIS  E 
ECONÔMICAS  DA  AGÊNCIA  NACIONAL  DO 
PETRÓLEO,  GÁS  NATURAL  E 
BIOCOMBUSTÍVEIS  PARA  GERIR  A 
EXPLORAÇÃO  DO  PETRÓLEO  NO 
DENOMINADO PRÉ-SAL.
Requerimento nº 215/2008.

CONVIDADO:

- Sr. HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA, Diretor da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
ANP 

Audiência Pública 
18/11/2008 
 
Autores:
DEP. ANTÔNIO CARLOS MENDES 
THAME 

AVALIAR E DEBATER AS AÇÕES EM CURSO, NO 
ÂMBITO PRIVADO E GOVERNAMENTAL, PARA 
O  ATENDIMENTO  À  NOVA  LEGISLAÇÃO 
EUROPÉIA  (REACH)  QUE  ESTABELECE  O 
REGISTRO  E  A  AUTORIZAÇÃO  DE 
SUBSTÂNCIAS  QUÍMICAS  A  SEREM 
IMPORTADAS OU CONTIDAS EM PRODUTOS E 
BENS IMPORTADOS PELOS PAÍSES MEMBROS 
DA UNIÃO EUROPÉIA.
Requerimento nº 216/2008.

CONVIDADOS:
 Sra. LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA, Secretária-Executiva da 
Câmara de Comércio Exterior, representando o Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

- Sr. WELBER BARRAL, Secretário de Comércio Exterior, 
representando o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior;

- Sr. NELSON PEREIRA DOS REIS, Vice-Presidente Executivo 
da Associação Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM e 
Diretor-Presidente dos Sindicatos das Indústrias Químicas do 
Estado de São Paulo - SINPROQUIM;

- Sr. EVILÁSIO MIRANDA COSTA, Gestor do Mercado Regional 
- Europa, representando o Presidente da APEXBRASIL e

- Sr. HÉLIO CAMAROTA, Assessor da Presidência do Sindicato 
da Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais do Estado 
do Rio de Janeiro - SIQUIRJ;
 

Audiência Pública 
25/11/2008 
 
Autores:
DEP. WILLIAN WOO

APRECIAÇÃO  E  DEBATE  DE  QUESTÕES 
SOCIAIS,  ECONÔMICAS  E  POLÍTICAS 
RELACIONADAS  À  IMIGRAÇÃO  E  AO 
TRABALHO ESTRANGEIRO NO BRASIL.
Requerimento nº 219/2008.
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CONVIDADO:

- Sr. HELMUT SCHWARZER, Secretário Executivo do Ministério 
da Previdência Social 

-Sr. LUCIANO PESTANA, Diretor do Departamento de 
Estrangeiros do Ministério da Justiça

-Sr. PAULO SÉRGIO ALMEIDA, Coordenador Geral de Imigração 
e Presidente do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do 
Trabalho e Emprego

-Sr. RALPH PETER HENDERSON, Chefe da Divisão de 
Imigração do Ministério das Relações Exteriores 

-Sr. DARCI BERTHOLDO, Subchefe-Adjunto da Subchefia de 
Assuntos Governamentais da Casa Civil da Presidência da 
República

Audiência Pública 
27/11/2008 
 
Autores:
DEP. NILSON MOURÃO 

PAZ MUNDIAL
Requerimento nº 228/2008.

CONVIDADOS:

-  Sr. RAFAEL SINGER, Encarregado de Negócios de Israel no 
Brasil

. Sr. SALAHM M. ALQUATAA, Primeiro Conselheiro da 
Embaixada da Palestina

. Sr. SARKIS KARMIRIAM, Diretor do Departamento do Oriente 
Médio e Ásia Central do Ministério das Relações Exteriores

. Sr. PEDRO LAURINDO DA SILVA, Presidente Nacional da 
Associação Cristã Amigos Brasil-Israel - HAVERIMBRIL

Audiência Pública 
03/12/2008 
 
Autores:
DEPUTADOS: 

JOÃO ALMEIDA
CARLOS ZARATTINI
RAUL JUNGMANN
OSÓRIO ADRIANO
PERPÉTUA ALMEIDA 
JÚLIO DELGADO
ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO

A  CRISE  DO  EQUADOR;  BANIMENTO  DA 
FABRICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS CHAMADAS 
BOMBAS  DE  DISPERSÃO;  RODADA  DOHA;  E 
POLÍTICA  EXTERNA  BRASILEIRA  PARA  A 
AMÉRICA DO SUL
Requerimentos  nº  s  1936/2008,  208/2008,  210/2008,  155/2008, 
177/2008, 223/2008,  e 221/2008.

CONVIDADO:

-  Embaixador Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores 
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SEMINÁRIOS 
"O DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS"  

Palestra do jurista ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE. Realizado pelo Forum Brasileiro de 
Direitos Humanos, com o apoio da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e da Comissão 

de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. 

DATA: 26/03/08

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 

HORA: 14h

Na oportunidade, houve o lançamento de sua obra "Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos - Esencia Y Transcendencia" 

“SEGURANÇA PÚBLICA E DEMOCRACIA NOS 20 ANOS DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988”

Seminário  Conjunto  com  a  Comissão  de  Segurança  Pública  e  Combate  ao  Crime 
Organizado

DATA: 27/11/08 e 28/11/08

LOCAL: Plenário 6

HORA: 10h às 18
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OUTROS EVENTOS
“PALESTRA  PARA  DIPLOMATAS  FRANCESES  DO  INSTITUTO 
DIPLOMÁTICO  FRANCÊS  SOBRE  A  POLÍTICA  EXTERNA  E  O 
PARLAMENTO BRASILEIRO”
PALESTRANTE:  Deputado  MARCONDES  GADELHA,  Presidente  da  Comissão  de  Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional
DATA: 07/05/08
LOCAL: Plenário 3
“PALESTRA AOS ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA”
PALESTRANTE:  Deputado  MARCONDES  GADELHA,  Presidente  da  Comissão  de  Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional
DATA: 12/05/08
LOCAL: Plenário 3
“CERIMÔNIA  DE  APOSIÇÃO  DO  RETRATO  DE 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, NA 
GALERIA  DE  PRESIDENTES  DA  COMISSÃO  DE  RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL”
DATA: 03/12/08
LOCAL: Plenário 3
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RESUMO DAS REUNIÕES
Reunião Deliberativa 

Ordinária
Audiência Pública 

Ordinária
Audiência Pública 

Conjunta
Audiência  Pública 

Extraordinária
Seminários Outros 

Eventos
25 14 3 9 2 3
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PROPOSIÇÕES APROVADAS
PROPOSIÇÃO RELATOR EMENTA

DATA DA 
APROVA

ÇÃO

PDC-406/2007 ÍRIS DE ARAÚJO

Autor:  COMISSÃO  PARLAMENTAR  CONJUNTA 
DO MERCOSUL. 
Aprova  o  texto  do  Acordo-Quadro  sobre 
Complementação  Energética  Regional  entre  os 
Estados  Partes  do MERCOSUL  e  Estados 
Associados,  protocolizado ao amparo do Tratado 
de Montevidéu de 1980 como Acordo de Alcance 
Parcial  de Promoção do Comércio nº 19 (AAP.PC 
nº19), celebrado durante a Cúpula do MERCOSUL 
em Montevidéu,  no  dia  9  de  dezembro  de  2005, 
entre a República Federativa do Brasil, a República 
Argentina,  a  República  do  Paraguai,  a  República 
Oriental  do  Uruguai,  a  República  da  Colômbia,  a 
República  do Chile,  a  República  do Equador  e  a 
República Bolivariana da Venezuela.

16/04/08

MSC-995/2007 
ANTÔNIO 
CARLOS 

PANNUNZIO

Autor: 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 da 
Hungria sobre  o  Exercício  de  Atividades 
Remuneradas  por  Parte  de  Dependentes  do 
Pessoal  Diplomático,  Consular,  Administrativo  e 
Técnico, assinado em Brasília, em 25 de setembro 
de 2005. 

16/04/08

MSC-1011/2007 NILSON 
MOURÃO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Acordo de Sede entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Liga dos 
Estados Árabes para a Instalação da Delegação 
Permanente da Liga dos Estados Árabes em 
Brasília, assinado no Cairo, em 23 de abril de 2007. 

16/04/08

MSC-135/2008 FRANCISCO 
RODRIGUES

Autor: PODER EXECUTIVO 
 Submete à apreciação do Congresso Nacional, a 
Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de 
Estado da Defesa e das Relações Exteriores, 
relativa ao aumento do efetivo do contingente 
brasileiro na Missão de Estabilização das Nações 
Unidas no Haiti (MINUSTAH). 

16/04/08

MSC-997/2007 JÚLIO Autor: PODER EXECUTIVO 23/04/08
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DELGADO

 Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Acordo entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino da Espanha sobre 
Reconhecimento Recíproco de Carteiras de 
Habilitação, assinado em Madri, em 17 de setembro 
de 2007.

MSC-637/2007 PROFESSOR 
RUY PAULETTI

Autor: PODER EXECUTIVO
 Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto da Medida I (2003) - Secretariado do Tratado 
Antártico, adotado durante a 26ª Reunião 
Consultiva do Tratado Antártico (ATCM), realizada 
em Madri, em 2003. 

07/05/08

MSC-784/2007 MARCONDES 
GADELHA

Autor: 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 de 
El Salvador sobre Isenção de Vistos em 
Passaportes Comuns, assinado em Brasília, em 24 
de julho de 2007. 

07/05/08

MSC-898/2007 JULIO 
DELGADO

Autor: PODER EXECUTIVO 
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da 
Suécia sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e 
Técnico, celebrado em Estocolmo, em 11 de 
setembro de 2007.

07/05/08

MSC-38/2008 JÚLIO 
DELGADO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Tratado entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Panamá sobre Auxílio 
Jurídico Mútuo em Matéria Penal, assinado na 
Cidade do Panamá, em 10 de agosto de 2007. 

07/05/08

PDC-405/2007 GEORGE 
HILTON

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL
Aprova o texto do Primeiro Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica nº 58, 
assinado entre os Governos da República 
Argentina, da República Federativa do Brasil, da 
República do Paraguai, da República Oriental do 
Uruguai, Estados Partes do Mercosul e o Governo 
da República do Peru, celebrado em Montevidéu, 
em 30 de novembro de 2005. 

14/05/08

MSC-911/2007 RAUL 
JUNGMANN

Autor: PODER EXECUTIVO 
Submete à consideração do Congresso Nacional o 

14/05/08
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texto do Acordo de Cooperação Mútua entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo Bolivariana da Venezuela para Combater 
o Tráfego de Aeronaves Envolvidas com Atividades 
Ilícitas Transnacionais, celebrado em Caracas, em 
30 de dezembro de 2005. 

MSC-852/2007 JÚLIO 
DELGADO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Convênio de Previdência Social entre a 
República Federativa do Brasil e a República do 
Chile, celebrado em Santiago, em 26 de abril de 
2007. 

11/06/08

MSC-955/2007 NELSON 
PROENÇA

Autor: PODER EXECUTIVO 
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Acordo de Cooperação Econômica e de 
Comércio entre o Governo da República Federatica 
do Brasíl e o Governo da República de 
Cazaquistão, celebrado em Brasília, em 27 de 
setembro de 2007. 

11/06/08

MSC-953/2007
JOSÉ 

FERNANDO 
APARECIDO DE 

OLIVEIRA

Autor: PODER EXECUTIVO 
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Protocolo de Cooperação da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa no Domínio 
da Defesa, assinada em Praia, em 15 de setembro 
de 2006. 

11/06/08

MSC-29/2008 ÁTILA LINS

Autor: 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 
Federal da Alemanha sobre Cooperação 
Financeira, de 24 de outubro de 1991, relativo ao 
Projeto "Saneamento Básico Ceará II", concluído 
em 28 de junho de 2004.

11/06/08

MSC-30/2008 ÁTILA LINS

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo sobre Transferência de Pessoas 
Condenadas entre a República Federativa do Brasil 
e a República de Moçambique, assinado em 
Maputo, em 6 de julho de 2007.

11/06/08

MSC-36/2008 DR. ROSINHA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Acordo de Co-Produção Audiovisual entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Índia, celebrado em Nova 
Delhi, no dia 4 de junho de 2007. 

11/06/08

MSC-41/2008 ÁTILA LINS Autor: PODER EXECUTIVO 11/06/08
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Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Acordo por Troca de Notas, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte para o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes de 
Pessoal Diplomático e Consular, celebrado em 
Brasília, em 27 de março de 2007. 

MSC-40/2008 FRANCISCO 
RODRIGUES

Autor: PODER EXECUTIVO  Submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto do 
Tratado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Honduras 
sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, 
assinado em Tegucigalpa, em 7 de agosto de 2007.

11/06/08

MSC-126/2008 PROF. RUY 
PAULETTI

Autor: PODER EXECUTIVO 
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Convênio de Subscrição de Ações firmado 
com a Corporação Andina de Fomento - CAF, por 
meio do qual a República Federativa do Brasil 
subscreverá 35.378 (trinta e cinco mil, trezentas e 
setenta e oito) ações do capital ordinário daquela 
Corporação, no valor total de US$ 466.989.600,00 
(quatrocentos e sessenta e seis milhões, 
novecentos e oitenta e nove mil e seiscentos 
dólares norte-americanos), de conformidade com a 
inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

11/06/08

MSC-133/2008 LUIZ CARLOS 
HAULY

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Memorando de Entendimento entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique na Área de 
Biocombustíveis, celebrado em Brasília, em 6 de 
setembro de 2007

11/06/08

PLP-257/2007
ANTONIO 
CARLOS 

PANNUNZIO

Autor: BARBOSA NETO
Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 
1999, que dispõe sobre as normas gerais para a 
organização, o preparo e o emprego das Forças 
Armadas, para estabelecer novas atribuições 
subsidiárias. 

02/07/08

PDC-4972008 PROF. RUY 
PAULETTI

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL. 
Aprova o texto da Decisão nº 33/04 do Conselho do 
Mercado Comum (CMC), que criou o Fundo 
Educacional do Mercosul (FEM), adotada em 
Belo Horizonte, em 16 de dezembro de 2004. 

02/07/08

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL 109



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008 

PDC-498/2008 MARIA LÚCIA 
CARDOSO

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL.
Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo-
Quadro sobre Meio Ambiente do MERCOSUL em 
Matéria de Cooperação e Assistência em 
Emergências Ambientais, adotado pela Decisão nº 
14/04 do Conselho do Mercado Comum, em 7 de 
julho de 2004. 

02/07/08

MSC-134/2008 CLAUDIO 
CAJADO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Memorando de Entendimento entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Unido da Suécia sobre 
Cooperação na Área de Bioenergia, incluindo 
Biocombustíveis, celebrado em Estocolmo, em 11 
de setembro de 2007. 

02/07/08

PL-2288/2007 CARLOS 
ZARATTINI

Autor: BETO FARO
Dispõe sobre a proibição da implantação e 
funcionamento no Brasil de porto pesqueiro 
internacional e dá outras providências. 

09/07/08

MSC-956/2007 DÉCIO LIMA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Ruanda, assinado em 
Nova York, em 26 de setembro de 2007. 

09/07/08

MSC-994/2007 JOÃO ALMEIDA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submente à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Tratado entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Panamá sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas ou Sujeitas 
a Regimes Especiais, assinado na Cidade do 
Panamá, em 10 de agosto de 2007.

09/07/08

MSC-1012/2007
JOÃO 

FERNANDO 
APARECIDO DE 

OLIVEIRA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Acordo de Extradição entre a República 
Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique, assinado em Maputo, em 6 de julho 
de 2007. 

09/07/08

MSC-42/2008 NELSON 
PROENÇA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Acordo entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino da Espanha sobre o Livre 
Exercício de Atividades Econômicas Remuneradas 

09/07/08
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por Parte de Familiares Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico de 
Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, 
assinado em Madri, em 17 de setembro de 2007. 

PDC-496/2008 MARCELO 
ITAGIBA

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL
Aprova o texto do Memorando de Entendimento 
para o Estabelecimento de um Grupo Bilateral de 
Inteligência Brasil-Paraguai na Esfera da 
Pirataria, da Falsificação e do Contrabando de 
Produtos Pirateados e Falsificados, celebrado em 
Assunção, em 20 de junho de 2006. 

09/07/08

PDC-499/2008 MARIA LÚCIA 
CARDOSO

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL
Aprova o Texto do Acordo para a Concessão de um 
Prazo de Noventa Dias aos Turistas Nacionais dos 
Estados Partes do Mercosul e Estados Associados, 
celebrado em Córdoba, em 20 de junho de 2006. 

09/07/08

MSC-124/2008 TAKAYAMA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Acordo de Serviços Aéreos entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Senegal, celebrado em 
Brasília, em 16 de maio de 2007. 

09/07/08

MSC-125/2008 CLODOVIL 
HERNANDES

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a 
República Federativa do Brasil e a República do 
Panamá, celebrado em Brasília, em 25 de maio de 
2007. 

09/07/08

MSC-226/2008 RAUL 
JUNGMANN

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha Relativo 
ao Estabelecimento e Funcionamento de Centros 
Culturais, assinado em Madri, em 17 de setembro 
de 2007. 

09/07/08

MSC-58/2008 VIEIRA DA 
CUNHA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional os 
textos da Convenção nº 151 e da Recomendação 
nº 159, da Organização Internacional do 
Trabalho, ambas de 1978, sobre as Relações de 
Trabalho na Administração Pública. 

06/08/08

MSC-993/2007 RENATO AMARYAutor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Tratado de Cooperação Jurídica 

13/08/08
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Internacional em Matéria Penal entre a República 
Federativa do Brasil e os Estados Unidos 
Mexicanos, assinado na Cidade do México, em 6 
de agosto de 2007. 

MSC-31/2008 CLODOVIL 
HERNANDES

Autor: 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 do 
Equador sobre Cooperação no Domínio da Defesa, 
assinado em Brasília, em 4 de abril de 2007. 

13/08/08

MSC-32/2008 RENATO AMARY

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto das Resoluções MSC.180(79); MSC.203(81); 
MSC209(81); STCW.6/Circ.3; STCW.6/Circ.4; 
STCW.6/Circ.5; STCW.6/Circ.7; STCW.6/Circ.8; 
STCW.6/Circ.9; STCW.6/Circ.10, adotadas nas 
Sessões do Subcomitê de Treinamento e Serviço 
de Quarto de Marítimos (STW) da Organização 
Marítima Internacional, que resultaram em 
emendas à Convenção Internacional sobre Normas 
de Treinamento, Expedição de Certificados e 
Serviço de Quarto de Marítimos (STCW - 1978). 

13/08/08

PDC-495/2008
ANTONIO 
CARLOS 

MENDES THAME

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL
Aprova o texto do Protocolo de Assunção sobre 
Compromisso com a Promoção e Proteção dos 
Direitos Humanos do Mercosul, adotado em 
Assunção, em 20 de junho de 2005. 

13/08/08

PDC-568/2008 MARCELO 
ITAGIBA

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL
Aprova o texto do Acordo sobre Transferência de 
Pessoas Condenadas dos Estados Partes do 
MERCOSUL, com a República da Bolívia e a 
República do Chile, assinado na cidade de Belo 
Horizonte, em 16 de dezembro de 2004. 

13/08/08

MSC-274/2008
ANTONIO 
CARLOS 

MENDES THAME

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Memorando de Entendimento entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino da Dinamarca sobre 
Cooperação nas Áreas de Energias Renováveis e 
Eficiência Energética, celebrado em Copenhague, 
em 13 de setembro de 2007. 

13/08/08

MSC-273/2008 NILSON 
MOURÃO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República 

13/08/08
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Federativa do Brasil e o Governo da Bolívia para a 
Construção de uma Ponte Internacional sobre o 
Igarapé Rapirrã entre as Cidades de Plácido de 
castro e Montevideo, celebrado em La Paz, em 17 
de dezembro de 2007. 

PL-1910/2007 GEORGE 
HILTON

Autor: SENADO FEDERAL
Altera a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e 
delega poderes aos Ministros de Estado do 
Turismo, das Relações Exteriores e da Justiça para 
isentar a exigência de visto de entrada do turista, 
quando o interesse nacional o recomendar, e dá 
outras providências. 

15/10/08. 

PL-2594/2007 GEORGE 
HILTON

Autor: WILLIAM WOO 
Acrescenta o art. 15-A na Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, estabelecendo critérios para a 
concessão de visto temporário e autorização de 
trabalho nos casos que especifica. 

15/10/08

PDC-500/2008 ARNALDO 
MADEIRA

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL
Aprova o texto do Protocolo Modificativo do 
Protocolo de Olivos para para a Solução de 
Controvérsias no MERCOSUL, assinado no Rio de 
Janeiro, em 19 de janeiro de 2007. 

15/10/08. 

PL-3281/2008 GEORGE 
HILTON

Autor: SENADO FEDERAL - EDUARDO AZEREDO 
Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
para instituir a reciprocidade na concessão de 
prazos de permanência de estrangeiros no Brasil e 
dá outras providências.

15/10/08.

PL-3307/2008 GEORGE 
HILTON

Autor: FELIPE BORNIER
nclui um art. 63-A, na Lei nº 4.375, de 17 de agosto 
de 1964, disciplinando o direito dos incorporados a 
ensino profissionalizante. 

15/10/08. 

MSC-254/2008  EDUARDO 
LOPES

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República do 
Brasil e o Governo do Estado de Israel sobre 
Cooperação no Campo da Agropecuária, assinado 
em Brasília, em 4 de dezembro de 2007. 

15/10/08. 

MSC-256/2008 JÚLIO 
DELGADO 

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 

15/10/08.
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texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por parte de Dependentes 
de Membros de Missão Diplomática ou Repartição 
Consular, celebrado em Berlim, em 14 de fevereiro 
de 2008. 

PDC-569/2008 MANOEL 
JUNIOR

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL
Aprova o texto do Acordo Quadro sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Paraguai, assinado em Assunção, em 
21 de maio de 2007. 

15/10/08. 

MSC-359/2008 PEDRO 
VALADARES 

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto da Resolução FAL 8(32), que resultou em 
adoção de Emendas ao Anexo da Convenção sobre 
a Facilitação do Tráfego Marítmo Internacional. 

15/10/08. 

MSC-480/2008 JOÃO ALMEIDA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional os 
textos das Resoluções MSC 142 (77), msc 151 
(78), MSC 152 (78), MSC 153 (78), MSC 154 (78), 
MSC 170 (79), MSC 171 (79) e MSC 194 (80), 
adotadas nas Sessões do Comitê de Segurança 
Marítima Internacional, ocorridas de 2003 a 2005, 
que resultaram em emendas à Convenção 
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar - SOLAS. 

 15/10/08. 

MSC-819/2007 NILSON 
MOURÃO

Autor: 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 da 
Nicarágua sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e 
Técnico, celebrado em Manágua, em 8 de agosto 
de 2007. 

 29/10/08. 

MSC-255/2008 FRANCISCO 
RODRIGUES

Autor: PODER EXECUTIVO -
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República 

29/10/08. 
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Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Chile sobre Cooperação em Matéria de Defesa, 
assinado em Santiago, em 3 de dezembro de 2007. 

MSC-538/2008 FRANCISCO 
RODRIGUES

Autor: PODER EXECUTIVO 
Submete à elevada consideração do Congresso 
Nacional o texto da Convenção Internacional para 
Controle e Gerenciamento da Àgua de Lastro e 
Sedimentos de Navios. 

29/10/08. 

MSC-292/2007 ÁTILA LINS

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Federação da 
Rússia sobre Proteção Mútua de Tecnologia 
Associada à Cooperação na Exploração e Uso do 
Espaço Exterior para Fins Pacíficos, celebrado em 
Brasília, em 14 de dezembro de 2006. 

12/11/08. 

MSC-443/2008 DR. ROSINHA 

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional, 
proposta de participação do Brasil na Quarta 
Recomposição dos Recursos do Fundo para Meio 
Ambiente Global - Global Environment Facility - 
GEF, instituição financeira internacional. 

19/11/08. 

MSC-479/2008 

WALTER IHOSHI

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Tratado de Extradição 
entre a República Federativa do Brasil e a 
República Popular da China, celebrado em 
Brasília, em 12 de novembro de 2004. 

17/12/08

MSC-539/2008 PROFESSOR 
RUY PAULETTI

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à elevada consideração do Congresso 
Nacional o texto do Protocolo de Emendas à 
Convenção da Organização Hidrográfica 
Internacional. 

17/12/08

PDC-859/2008 RAUL 
JUNGMANN 

Autor:  REPRESENTAÇÃO  BRASILEIRA  NO 
PARLAMENTO  DO  MERCOSUL.
Aprova  o  texto  do  Acordo  sobre  Gratuidade  de 
Vistos  para  Estudantes  e  Docentes  dos  Estados 
Partes do Mercosul, assinado em Córdoba, em 20 
de julho de 2006. 

17/12/08
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MSC-814/2008 RENATO AMARY 

Autor:  PODER  EXECUTIVO  
Submete  à  apreciação  do  Congresso  Nacional  o 
texto  do  Acordo  entre  o  Governo  da  República 
Federativa do Brasíl e o Governo da República do 
Suriname sobre Cooperação em Matéria de Defesa, 
assinado em Paramaribo, em 22 de abril de 2008. 

17/12/08

MSC-839/2008 MARIA LÚCIA 
CARDOSO

Autor:  PODER  EXECUTIVO  
Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto  do  Acordo  entre  o  Governo  da  República 
Federativa  do  Brasil  e  o  Governo  dos  Estados 
Unidos da América , celebrado em Brasília, em 27 
de maio de 2008. 

17/12/08

PDC-1140/2008 JOÃO ALMEIDA 

Autor: COLBERT MARTINS
Susta a tramitação congressual de acordos 
bilaterais celebrados entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Equador.

17/12/08

PROPOSIÇÕES REJEITADAS
PROPOSIÇÃO EMENTA REJEITAD

A EM

PL 2462/1991 

Autor: HÉLIO BICUDO 
Define os crimes contra o Estado Democrático de Direito e a 
Humanidade

26/03/08

PL-2279/2007

Autor: VANESSA GRAZZIOTIN
Dispõe sobre a não aplicação de leis estrangeiras de caráter 
discriminatório   e  que  possuam  efeitos  extraterritoriais  e 
todos os jurisdicionados brasileiros e dá outras providências.

26/03/08

MSC-59/2008

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o texto da 
Convenção nº 258, de 1982, da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, sobre Término da Relação de Trabalho 
por iniciativa do Empregador. 

02/07/08

PL-1093/2007 

Autor:CELSO RUSSOMANNO

Regulamenta a profissão de Controlador de Tráfego Aéreo e 
dá outras providências. 

29/10/08 

PL-755/2007 Autor: PAULO ROBERTO  12/11/08 
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Altera o artigo 89, Inciso I, alínea "a", do Código Penal Militar 
e altera o artigo 618, Inciso I,  alínea "a", do Código Penal 
Militar 

PROPOSIÇÕES EM 
TRAMITAÇÃO

Aguardando Designação de Relator
Proposição Ementa Parecer

MSC 
911/2008

Autor: PODER EXECUTIVO Submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto do Acordo-Quadro de Cooperação 
no Campo Educacional entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel, 
assinado no Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 2008. 

-

MSC 
912/2008

Autor: PODER EXECUTIVO Submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto das Emendas ao Protocolo de 1988 
relativo à Convenção Internacional sobre Linhas de Cargas, 
1966, adotada pela Resolução MSC.172(79). 

-

MSC 
913/2008

Autor: PODER EXECUTIVO Submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto do Ajuste Complementar, por Troca 
de Notas, ao Acordo sobre Cooperação Financeira entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha sobre o Projeto "Programa de 
Construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas/Eletrobrás, 
celebrado em Brasília, em 13 de agosto de 2008. 

-

MSC 
914/2008

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 

-
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Democrática Socialista do Sri Lanka, assinado em Brasília, em 
16 de setembro de 2008. 

PL 
4435/2008

Autor: SENADO FEDERAL - DEMÓSTENES TORRES
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 
1967, e do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - 
Código Penal Militar, para prever nova cominação penal aos 
crimes que especifica e define o tipo de peculato-uso. 

-

MSC 
59/2008

Autor: PODER EXECUTIVO Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto da Convenção nº 158, de 1982, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, sobre Término da Relação de 
Trabalho por iniciativa do Empregador. 

-

MSC 
839/2008

Autor: PODER EXECUTIVO Submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos da América , celebrado em Brasília, em 27 de maio de 
2008. 

-

PDC 
859/2008

Autor: REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO 
MERCOSUL.
Aprova o texto do Acordo sobre Gratuidade de Vistos para 
Estudantes e Docentes dos Estados Partes do Mercosul, 
assinado em Córdoba, em 20 de julho de 2006. 

-

PDC 
1140/2008

Autor: COLBERT MARTINS Susta a tramitação congressual de 
acordos bilaterais celebrados entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Equador.
Apensado: PDC 1146/2008

-

Aguardando Parecer
Proposição Relator Ementa Parecer

MSC 
383/2000

Dep. ANTONIO 
CARLOS 

PANNUZIO

Autor: PODER EXECUTIVO Submete à 
consideração do Congresso Nacional os textos da 
Convenção Emendada da Organização 
Internacional de Telecomunicações Móveis 
por Satélite (INMARSAT) e da Emenda ao 
Acordo Operacional daquela Organização, 
aprovados em 24 de abril de 1998, por ocasião da 
12ª Assembléia Geral das Partes, realizada em 
Londres. 

-

MSC 
285/2005

Dep. JAIR 
BOLSONARO

Autor: PODER EXECUTIVO Submete ao 
Congresso Nacional o texto do Protocolo de 1988 
relativo à Convenção Internacional sobre 
Linhas de Carga,1966, celebrada em Londres, 
em 11 de novembro de 1988. 
Apensado: MSC 544/2005

-

MSC 
601/2007

Dep. WILLIAN 
WOO

Autor: PODER EXECUTIVO Submete à 
apreciação do Congresso Nacional, o texto do 

-
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acordo Quadro sobre Cooperação em Matéria 
de Defesa entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e Governo da República 
do Peru, celebrado em Brasília, em 9 de 
novembro de 2006. 

MSC 37/2008 Dep. WILLIAN 
WOO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasíl e o Governo da República 
de Honduras sobre Cooperação no Domínio 
da Defesa, assinado em Tegucipalga, em 27 de 
julho de 2007. 

-

MSC 
537/2008

Dep. 
MARCONDE
S GADELHA

Autor: PODER EXECUTIVO 
Submete à elevada consideração do Congresso 
Nacional, o texto do Tratado Constitutivo da 
União de Nações Sul-Americanas, celebrado 
em Brasília, em 23 de maio de 2008. 

-

MSC 
615/2008

Dep. 
FRANCISCO 
RODRIGUES

Autor: 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 de Serra Leoa, celebrado em 7 de 
maio de 2008.

-

MSC 
616/2008

Dep. 
RENATO 
AMAURY

Autor: 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 
Econômica e Industrial, celebrado em Praga, 
em 12 de abril de 2008.

-

MSC 
627/2008

Dep. 
PERPÉTUA 
ALMEIDA

Autor: 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 
Federal da Alemanha sobre Cooperação 
Financeira 2003/2005/2006, celebrado em 
Brasília, em 14 de maio de 2008. 

-

MSC 
703/2008

Dep. JÚLIO 
DELGADO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo, por troca de Notas, entre o 
Governo da República Federativa do Brasíl e o 
Governo do Reino da Noruega sobre o Exercício 
de Atividade Remunerada por parte de 
Dependentes de Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico , 
concluída em Brasília, em 15 de maio de 2008. 

-
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MSC 
750/2008

Dep. Dr. 
ROSINHA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto da Resolução nº 1.105, de 30 de 
novembro de 2004, que aprovou o ingresso da 
República Federativa do Brasil na 
Organização Internacional para as Migrações 
(OIM), bem como o texto da Constituição dessa 
organização internacional. 

-

MSC 
816/2008

Dep. ÍRIS 
ARAÚJO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à elevada consideração do Congresso 
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro das Relações Exteriores, o 
texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Lituânia sobre Cooperação na Área da 
Cultura, assinado em Brasília, em 16 de julho de 
2008. 

-

MSC 
838/2008

Dep. 
ARNALDO 
MADEIRA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a República 
da Índia em Cooperação Científica e 
Tecnológica, celebrado em Brasília, no dia 12 de 
setembro de 2006. 

-

MSC 
840/2008

Dep. NILSON 
MOURÃO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Trinidad e 
Tobago, assinado em Brasília, em 25 de julho de 
2008. 

-

MSC 
841/2008

Dep. 
ARNALDO 
MADEIRA

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Suazilândia, 
assinado em Maputo, em 25 de janeiro de 2008. 

-

MSC 
862/2008

Dep. RAÚL 
JUNGMANN

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional, o 
texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Bolívia 
sobre Cooperação no Domínio da Defesa, 
celebrado em Brasília, em 14 de fevereiro de 
2007. 

-

MSC 
908/2008

Dep. MARIA 
LÚCIA 

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 

-
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CARDOSO

o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Francesa Relativo à Cooperação no 
Domínio da Defesa e ao Estatuto de suas 
Forças, assinado em Paris, em 29 de janeiro de 
2008. 

MSC 
909/2008

Dep. 
ANTONIO 
CARLOS 
MENDES 
THAME

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Memorando de Entendimento entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a 
União Econômica e Monetária do Oeste 
Africano na Área de Biocombustíveis, 
celebrado em Uagadugu, em 15 de outubro de 
2007. 

-

MSC 
910/2008

Dep. CARLOS 
CAJADO

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo, por Troca de Notas, para o 
Estabelecimento de uma Faixa Non 
Aedificandi em Zonas Urbanas entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Repúblcia do Paraguai, firmado em 
Assunção, em 9 de abril de 2008. 

-

PDC 11/2007
Dep. 

FERNANDO 
GABEIRA

Autor: ANTONIO CARLOS MENDES THAME
Estabelece diretrizes para a negociação de 
atos internacionais que regulem as obrigações 
brasileiras para redução de emissões de gases 
de efeito estufa e as ações cooperativas para 
enfrentar mudanças climáticas globais 
decorrentes da elevação da temperatura média 
no planeta. 

-

PDC 
861/2008

Dep. 
MARCONDES 

GADELHA

Autor: JOSÉ ANÍBAL 
Susta o Decreto nº 6.540, de 19 de agosto de 
2008, que altera e acresce dispositivos ao 
Decreto nº 4.376, de 13 de setembro de 2002, 
que dispõe sobre a organização e o 
funcionamento do Sistema Brasileiro de 
Inteligência, instituído pela Lei nº 9.883, de 7 de 
dezembro de 1999. 
Apensado: PDC 1322/2008

-

PDC 
1104/2008

Dep. NILSON 
MOURÃO

Autor: REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO 
PARLAMENTO DO MERCOSUL.
Aprova o texto do Acordo-Quadro de 
Cooperação Econômica entre os Estados 
Partes do Mercosul e os Estados Membros do 
Conselho de Cooperação dos Estados Árabes 
do Golfo, assinado em Brasília, em 10 de maio 

-
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de 2005. 

PDC 
1105/2008

Dep. NILSON 
MOURÃO

Autor: REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO 
PARLAMENTO DO MERCOSUL.
Aprova o texto do Acordo-Quadro entre o 
MERCOSUL e a República Árabe do Egito, 
assinado em Puerto Iguazú, Argentina, em 7 de 
julho de 2004. 

-

PDC 
1106/2008

Dep. 
MARCONDES 

GADELHA

Autor: REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO 
PARLAMENTO DO MERCOSUL.
Aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai para a Cooperação em 
Matéria de Combate à Fabricação e ao Tráfico 
Ilícitos de Arma de Fogo, Munições, 
Acessórios, Explosivos e Outros Materiais 
Correlatos, celebrado em Assunção, em 23 de 
novembro de 2006. 

-

PFC 40/2008 Dep. 
TAKAYAMA

Autor: WILLIAM WOO 
Propõe que a Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional requeira ao Tribunal de 
Contas da União que faça a auditoria das 
contas relativa ao Movimento Origami do 
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, 
em caráter de urgência e com fiscalização 
concomitante à realização dos eventos. 

Relatório Prévio, Dep. 
Takayama (PSC-PR), 
pela aprovação e pela 

aplicação da 
metodologia proposta 

no parecer.

PL 
2051/1996

Dep. CLAUDIO 
CAJADO

Autor: RICARDO BARROS
Dispõe sobre a assistência médica, hospitalar e 
educacional gratuita aos ex-combatentes e a 
seus dependentes, prevista no inciso IV do 
artigo 53 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 
Apensado: PL 2712/2000

-

PL 
5924/2005

Dep. 
EDUARDO 

LOPES

Autor: CHICO ALENCAR 
Dispõe sobre a gratuidade no transporte 
coletivo intermunicipal e interestadual para os 
jovens que devam comparecer às atividades 
referentes à seleção para o serviço militar 
obrigatório. 

-

PL 915/2007 Dep. JAIR 
BOLSONARO

Autor: JOÃO BITTAR 
Altera a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, 
Lei do Serviço Militar. 
Apensado: PL 2132/2007

-

PL 
1658/2007

Dep. LUIZ 
CARLOS 
HAULLY

Autor: VITAL DO RÊGO FILHO
Determina que pelo menos 5% (cinco por cento) 
da execução orçamentária e financeira de obras 
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura 

-
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de Transportes (DNIT) constantes na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) sejam realizadas pelos 
Batalhões de Engenharia do Exército Brasileiro / 
Ministério da Defesa. 

PL 
1924/2007

Dep. 
FERNANDO 

GABEIRA

Autor: CHICO ALENCAR 
Dispõe sobre o acesso a documentos sigilosos, 
cria a Comissão de Sistematização e Análise 
de Informações Sigilosas, altera dispositivos 
das Leis nº 8.159, de 1991 e 11.111, de 2005, e 
dá outras providências. 

-

PL 
2289/2007

Dep. 
CLAUDIO 
DAJADO

Autor: BETO FARO
Regulamenta o art. 190 da Constituição 
Federal, altera o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, e dá outras providências. 
Apensado: PL 2376/2007; PL 3483/2008 e PL 
4240/2008

-

PL 
2292/2007

Dep. DR. 
ROSINHA

Autor: DOMINGOS DUTRA
Dispõe sobre a compensação financeira 
relativa ao resultado da exploração de 
atividades econômicas aeroespaciais e afins, 
e dá outras providências. 

-

PL 
3637/2008

Dep. 
TAKAYAMA

Autor: MOREIRA MENDES
Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
para permitir a concessão de visto a estrangeiro 
portador de documento de viagem emitido por 
governo não reconhecido pelo Brasil. 

Dep. Augusto Carvalho 
(PPS-DF), pela 

aprovação.

PL 
3772/2008

Dep. GEORGE 
HILTON

Autor: SENADO FEDERAL - COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – PEDOFILIA
Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
oferecendo nova disciplina à prisão preventiva 
para fins de extradição. 
Apensado: PL 2715/2007

-

PL 
3882/2008

Dep. JOÃO 
ALMEIDA

Autor: CELSO RUSSOMANNO
Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro, 
perante o órgão competente do Poder Executivo, 
das pessoas que entrarem ou saírem do território 
nacional. 

-

PL 
4145/2008

Dep. GEORGE 
HILTON

Autor: PODER EXECUTIVO
Autoriza a União a doar recursos à República 
de Moçambique para a primeira fase de 
instalação de fábrica de anti-retrovirais e outros 
medicamentos. 

-

PL 
4156/2008

Dep. GEORGE 
HILTON

Autor: WILLIAM WOO
Garante a empresa que opere no Brasil a 
concessão automática de vistos de trabalho a 
profissionais estrangeiros num índice de 5% 

-
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sobre o total de funcionários brasileiros. 

PL 
4274/2008

Dep. 
ANTONIO 
CARLOS 

PANNUNZIO

Auto: MIGUEL MARTINI
Determina que os ocupantes de cargos que 
representem o Governo em organizações 
internacionais sejam previamente aprovados 
pelo Senado Federal. 

-

PL 
4318/2008

Dep. WALTER 
IHOSHI

Autor: CARLOS ZARATTINI
Amplia para o estrangeiro em situação ilegal no 
Território Nacional, o prazo para requerer o 
registro provisório. 

-

PL 
4326/2008

Dep. WILLIAN 
WOO

Autor: JAIR BOLSONARO
Acrescenta art. 46-A à Lei nº 5.292, de 8 de junho 
de 1967, que dispõe sobre a prestação do 
Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, 
Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos 
Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e 
Veterinários, em decorrência de dispositivos da 
Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, para 
conceder incentivo aos médicos que tenham 
realizado o Estágio de Adaptação e Serviços 
(EAS) nas Forças Armadas. 

-

PL 
4385/2008

Dep. NILSON 
MOURÃO

Autor: PODER EXECUTIVO
Autoriza o Poder Executivo a doar área para a 
instalação da Embaixada da Delegação 
Especial Palestina e dá outras providências. 

-

Pronta para Pauta
Proposição Relator Ementa Parecer

MSC 56/2006

DEP. JAIR 
BOLSONARO 

(PP-RJ)

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à apreciação do Congresso Nacional o 
texto do Acordo sobre Transporte Marítimo 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da 
América, celebrado em Washington, em 30 de 
setembro de 2005. 

 pela rejeição

MSC 476/2008  DEP. 
ANTONIO 
CARLOS 
MENDES 
THAME (PSDB-
SP),

Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à consideração do Congresso Nacional 
os textos da Resolução MEPC (132 (53), adotada 
na 53ª Sessão do Comitê de Proteção ao Meio 
Ambiente Marinho, e das Resoluções MEPC 141 
(54) E MEPC 143 (54), adotadas na 54ª Sessão 
do MEPC, que resultaram em Emendas aos 
Anexos I, IV e VI da Convenção Internacional 
para a Prevenção da Poluição por Navios - 
MARPORL 73/78, da Organização Marítima 
Internacional.

 pela aprovação 
desta, da MSC 
477/2008, e da 
MSC 478/2008, 

apensadas.
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Apensado: MSC 477/2008 e MSC 478/2008

MSC 815/2008

 DEP. 
CLODOVIL 
HERNANDES 
(PR-SP),

 Autor: PODER EXECUTIVO
Submete à elevada consideração do Congresso 
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado, interino, o texto do 
Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Letônia sobre Cooperação na Área da 
Cultura, assinado em Riga, em 9 de junho de 
2008.

 pela aprovação

PDC 1630/2005

DEP. 
MARCONDES 

GADELHA 
(PSB-PB),

Autor: ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Susta o Memorando de Entendimento entre a 
República Federativa do Brasil e a República 
Popular da China sobre Cooperação em Matéria 
de Comércio e Investimento

 pela rejeição

PDC 71/2007
DEP. DR. 

ROSINHA (PT-
PR),

Autor: LEONARDO VILELA
Susta a tramitação congressual dos acordos 
bilaterais firmados entre Brasil e Bolívia. 

 pela rejeição

PDC 476/2008
DEP. ÁTILA 

LINS (PMDB-
AM),

Autor: RONALDO CAIADO - Susta a tramitação 
congressual de acordos bilaterais celebrados 
entre a República Federativa do Brasil e os 
países que compõem a União Européia.

 pela rejeição

PL 1642/1996

DEP. VIEIRA 
DA CUNHA 
(PDT-RS), 

Autor: ARLINDO CHINAGLIA
Autoriza o livre acesso de Senadores da 
República e Deputados Federais às 
repartições públicas, para fins relacionados à 
atividade parlamentar, e dá outras providências. 

pela aprovação, 
com emendas 
modificativas.

PL 5653/2005

DEP. ÍRIS DE 
ARAÚJO 

(PMDB-GO), 

Autor: NEUCIMAR FRAGA 
Institui Programa de Atendimento e Atenção ao 
Cidadão Brasileiro no Exterior e dá outras 
providências. 

pela aprovação 
deste, com 

emenda, e pela 
aprovação das 
Emendas 1 e 

2/2007 da 
CREDN.

PL 1499/2007

DEP. ALDO 
REBELO 

(PCDOB-SP), 

Autor: DELEY 
Estabelece a concessão de visto temporário 
para os estrangeiros que vierem trabalhar 
temporariamente em eventos esportivos de nível 
internacional. 

pela rejeição 
deste, e do 

Substitutivo 1 da 
CTD.
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PL 2275/2007

DEP. VIEIRA 
DA CUNHA 
(PDT-RS), 

Autor: MATTEO CHIARELLI
Altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que 
dispõe sobre a faixa de fronteira, altera o 
Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 1970, 
e dá outras providências.
Apensado: PL 2759/2008; PL 2817/2008 e PL 
3068/2008

pela aprovação 
deste, do PL 

2817/2008, e do 
PL 3068/2008, 

apensados, nos 
termos do 

Substitutivo, pela 
aprovação da 

emenda Nº 1 ao 
Substitutivo e 

pela rejeição do 
PL 2759/2008, 

apensado.

PL 2453/2007

DEP. ALDO 
REBELO 

(PCDOB-SP),

Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR AS CAUSAS, 
CONSEQÜÊNCIAS E RESPONSÁVEIS 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 LEGACY, DA AMÉRICA EXCELAIRE, 
COM MAIS DE UMA CENTENA DE 
VÍTIMAS.Dispõe sobre o Sistema de Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), a 
inviolabilidade do sigilo de suas investigações e 
dá outras providências. 

 pela aprovação, 
com substitutivo

PL 3716/2008

DEP. VIEIRA 
DA CUNHA 
(PDT-RS), 

Autor: POMPEO DE MATTOS 
Dispõe sobre o pagamento de pensão especial, 
mensal e vitalícia, aos ex-cabos e soldados do 
Exército Brasileiro, integrantes do 20° 
Contingente do 3º Batalhão do 2º Regimento de 
Infantaria, presentes a chamada Guerra dos Seis 
Dias, no período de 05 a 12 de junho de 1967. 

pela aprovação, 
com substitutivo

PL 4025/2008

 DEP. 
CLAUDIO 
CAJADO 
(DEM-BA), 

Autor: RAUL JUNGMANN
Altera o art. 6º da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro 
de 1999, que "Institui o Sistema Brasileiro de 
Inteligência - ABIN, e dá outras providências", 
para criar a Controladoria das Atividades de 
Inteligência Apensado: PL 4135/2008.

pela aprovação 
deste, da 

Emenda 1/2008 
da CREDN, e do 
PL 4135/2008, 
apensado, com 

substitutivo
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PL 4029/2008

DEP. CLAUDIO 
CAJADO 

(DEM-BA),

Autor: CARLOS BEZERRA 
Proíbe impedimentos e restrições a profissionais 
liberais estrangeiros, atuando legalmente no 
País.

 pela aprovação, 
com substitutivo

MSC 517/2008

DEP. ÉDIO 
LOPES

Autor: PODER EXECUTIVO Submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto do 
Tratado de Extradição entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Índia, 
assinado em Brasília, em 16 de abril de 2008.

-

PL 3777/2008 DEP. JAIR 
BOLSONARO

Autor: SENADO FEDERAL - GARIBALDI ALVES 
FILHO Concede anistia a policiais militares da 
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte

-

PL 3082/2008

DEP. CLAUDIO 
CAJADO 

(DEM-BA),

Autor: HOMERO PEREIRA
Reabre o prazo para as ratificações de 
concessões e alienações de terras feitas pelos 
Estados em faixa de fronteira, altera o art. 7º do 
Decreto-Lei nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, e 
dá outras providências. 

 pela aprovação
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SUBCOMISSÕES - 2008
1 - SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA
Requerimento nº 124/07, do Deputado José Fernando Aparecido de 
Oliveira
Aprovada a criação em 05/12/2007
PRESIDENTE: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA

1º VICE-PRESIDENTE: Deputado VIEIRA DA CUNHA

2º VICE-PRESIDENTE: Deputado PAES LANDIM

3º VICE-PRESIDENTE: Deputado ALDO REBELO  
 PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

TITULARES   SUPLENTES
CARLOS WILSON/PE CARLITO MERSS/SC
IRIS DE ARAÚJO/GO COLBERT MARTINS/BA
PAES LANDIM/PI EDIO LOPES/RR
REGIS DE OLIVEIRA/SP GEORGE HILTON/MG

PSDB/DEM/PPS
ANTONIO CARLOS MENDES THAME/SP CLAUDIO CAJADO/BA
RAUL JUNGMANN/PE FRANCISCO RODRIGUES/RR
Dep. do PV ocupa a vaga LUIZ CARLOS HAULY/PR

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
ALDO REBELO/SP MARCONDES GADELHA/PB
VIEIRA DA CUNHA/RS EDUARDO LOPES/RJ

PV
FERNANDO GABEIRA/RJ
JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA/MG

    

2- SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA O REAPARELHAMENTO DAS 
FORÇAS ARMADAS

Requerimento nº 156/08, do Deputado William Woo

Aprovada a criação em 07/05/2008. 
 PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

TITULARES   SUPLENTES
JAIR BOLSONARO/RJ CARLOS ZARATTINI/PT
NILSON MOURÃO/AC

PSDB/DEM/PPS
RAUL JUNGMANN/PE AYRTON XEREZ/RJ
WILLIAN WOO LUIZ CARLOS HAULY/PR

WILLIAM WOO/SP
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

MARCONDES GADELHA/PB RODRIGO ROLLEMBERG/PSB
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PV

3- SUBCOMISSÃO ESPECIAL DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA

Requerimento nº  17/07, dos Deputados William Woo e Walter Ihoshi

Aprovada a criação em 07de março de 2007
PRESIDENTE: Deputado VIEIRA DA CUNHA

1º VICE-PRESIDENTE: Deputado WALTER IHOSHI

2º VICE-PRESIDENTE: Deputado TAKAYAMA

3º VICE-PRESIDENTE: Deputado WILLIAM WOO

RELATOR: WILLIAN WOO  
 PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

TITULARES   SUPLENTES
ÁTILA LINS/AM ARNON BEZERRA/CE
RICARDO BERZOINI/SP JOSÉ EDUARDO CARDOZO/SP
PAES LANDIM/PI DR. ROSINHA/PR
NILSON MOURÃO/AC GEORGE HILTON/MG
Dep. PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN ocupa a vaga Dep. PSDB/PFL/PPS ocupa a vaga
Dep. PSDB/PFL/PPS ocupa a vaga Dep. PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN ocupa a 

vaga
PSDB/DEM/PPS

JOÃO ALMEIDA/BA ANTONIO CARLOS MENDES THAME/SP
WILLIAM WOO/SP JUTAHY JUNIOR/BA
WALTER IHOSHI/SP LUIZ CARLOS HAULY/PR
FRANCISCO RODRIGUES/RR ARNALDO MADEIRA/SP

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
VIEIRA DA CUNHA/RS SEVERIANO ALVES/BA
TAKAYAMA/PR vaga do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

MARCONDES GADELHA

PV
Encerrada em 18/06/2008, data da Comemoração do Centenário, 
conforme Ato da Presidência, de 21 de março de 2007. 
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