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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CARTELIZAÇÃO DA CITRICULTURA 

03.05.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Presença dos Srs. 

Deputados Marco Vinholi; Ed Thomas; Edson Giriboni; Itamar Borges; Fernando Cury 

e Ricardo Madalena. Consulto os Srs. Deputados se há indicação para ocupar o cargo de 

presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - Com a palavra o 

deputado Edson Giriboni, que se não for o mais velho é o que tem os cabelos mais 

brancos. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Obrigado. Queria indicar o deputado Fernando 

Cury para presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE- BARROS MUNHOZ - PSDB - Coloco em votação o 

nome do Sr. Deputado Fernando Cury. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Fica eleito por unanimidade o Sr. Deputado 

Fernando Cury, a quem convido para assumir os trabalhos.  

Enquanto V. Exa. assume aqui o pedestal da tribunal, desejo boa sorte a V. Exa. e 

a todos, para que façamos um bom trabalho em um instituto que é bastante 

desmoralizado no nosso país, mas que é extremamente importante, que é a Comissão 

Parlamentar de Inquérito. Especialmente para uma finalidade tão importante, tão 

urgente e tão necessária quanto essa desta comissão que agora se instalou. Boa sorte, 

presidente.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Fernando Cury. 
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* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Bom, em primeiro lugar, 

boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Barros Munhoz, nosso professor, 

pela condução dos trabalhos e pela inciativa dessa CPI. Agradecer a indicação do 

deputado Giriboni do nosso nome para que pudéssemos presidir aqui a comissão. Aos 

demais deputados, Ed Thomas, grande amigo, Marquinho Vinholi, Itamar Borges e 

Ricardo Madalena. Dizer que nós já tivemos a oportunidade na semana passada, eu, o 

deputado Marcos Vinholi e o próprio deputado Barros, de conversarmos um pouco com 

alguns representantes do segmento da citricultura no estado antes que a gente pudesse 

elaborar essa nossa primeira reunião para que pudéssemos eleger os membros aqui da 

Mesa que vão dirigir os trabalhos. 

E tenho certeza de que essa comissão terá um papel de destaque importante nesta 

Casa. Conto com V. Exas. para que possamos fazer juntos esse trabalho. Eu que sou um 

deputado, como todo mundo sabe, do setor da agricultura, da pecuária do nosso estado, 

defendo os nossos produtores. E espero que a gente possa, juntos, fazer um bom 

trabalho dentro desta comissão.  

E passo agora então à eleição do vice-presidente desta Comissão Parlamentar de 

Inquérito. E aproveito para consultar os Srs. Deputados se há alguma indicação para 

ocupar o cargo de vice-presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Por gentileza, deputado 

Marcos.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Indico o deputado Barros Munhoz para 

vice-presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Ok. Coloco em votação o 

nome do Sr. Deputado Barros Munhoz. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Fica eleito então o nobre deputado 

Barros Munhoz como vice-presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB Muito obrigado, eu agradeço. E nós vamos 

suspender os trabalhos aqui, ou ele vai suspender lá? 

 

O SR. - Ainda pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB O deputado Wellington está solicitando que 

a gente suspenda, então vamos suspender por três minutos, depois a gente retoma e 

encerra. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Ok. Suspensa então por 

três minutos. A gente retorna para o encerramento. 

 

* * * 

 

- A sessão foi suspensa. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Do deputado Barros 

Munhoz, eu gostaria, sim, para que nós pudéssemos avançar daqui para frente no nosso 

trabalho da Comissão e já nomear o nosso relator. Eu gostaria, com muita satisfação, de 

poder ter a oportunidade de indicar o deputado Marco Vinholi do PSDB para que possa 

fazer a relatoria para nós dessa Comissão.  

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Pela ordem, Sr. 

Deputado Itamar.  

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB - Eu quero cumprimentá-lo, parabenizar 

não só pela eleição, mas pelo conhecimento e domínio que temos do assunto e que com 

certeza vai contribuir muito para enfrentar esse tema, que é a cartelização da citricultura 

no estado de São Paulo.  
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Somado com o nosso ex-ministro da Agricultura, ex-secretário da Agricultura, 

grande líder do agronegócio nesse estado e líder do governo desta Casa, Barros 

Munhoz, com certeza Presidente e vice vão conduzir muito bem essa Comissão. Eu 

quero dar a minha contribuição ao lado do Ed Thomas, do Ricardo Madalena, do 

Giriboni e demais colegas que acompanham a Comissão.  

E com certeza o deputado Marco Vinholi vem de uma região que tem na 

citricultura um potencial muito grande no seu desenvolvimento e que muitas vezes se 

torna vítima dessa situação e vai poder contribuir, porque conhece de perto o assunto 

também. Então eu acho que está muito bem indicado e que completa muito bem esse 

time para que possamos sarar a ferida juntos e para desenvolver esse trabalho aqui na 

CPI. Parabéns. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Por gentileza, deputado 

Ed.  

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Sr. Presidente Fernando Cury, eu pedi pela 

ordem e eu gostaria de aproveitar e parabenizar pela instalação da CPI da Cartelização 

da Citricultura, que veio a tempo. Cumprimentar o nosso relator, deputado Vinholi e, 

Sr. Presidente, com a sua permissão, eu gostaria de poder passar já o nosso relator, 

deputado Vinholi, pois eu trago uma dificuldade do oeste paulista. 

Eu não acredito em coincidências, mas em providências, e o jornal imparcial de 

Presidente Prudente, hoje, traz em sua matéria do dia 03 de maio de 2017, “indenização 

da União para citricultores da região de Presidente Prudente atinge 100 milhões”, ou 

seja, Sr. Presidente Fernando Cury e relator Vinholi, é uma ação que tramita há 56 anos 

na justiça. Hoje, são quase duas mil pessoas entre herdeiros, representantes esperando 

pelo dinheiro.  

E o que aconteceu? Para cima do Tietê podia plantar, abaixo do Tietê não podia 

se plantar e quando se plantou se erradicou, veio o cancro, não é verdade? Foi instalado 

um laboratório, e abandonado, disseminou, por estudos, o PH de terra do oeste paulista 

e é um PH para a citricultura.  

Não é a à toa que nós temos acerola, que nós temos abacaxi, e a fruticultura de 

uma forma geral e uma hora de sol a mais. O que provoca muito mais suco na laranja. O 
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estado de São Paulo é campeão e o Brasil é campeão. A nossa região foi uma das 

primeiras, meu querido ministro Barros Munhoz, que sabe de todas essas informações 

com muita sabedoria. 

Eu gostaria de entregar esses documentos para que a nossa CPI, Presidente 

Fernando Cury, entrasse em contato com a justiça desse estado e da União de uma 

forma geral, porque há pessoas esperando, houve suicídio naquele momento quando 

pomares inteiros foram arrancados, certo?  

E não tivemos mais o direito deste plantio, então, com a permissão do 

Presidente, eu gostaria de passar essa reportagem que traz aqui alguns nomes de pessoas 

que esperam esse processo de meio século, 50 anos, o que é, infelizmente uma 

vergonha, para que a gente pudesse, com certeza, fazer justiça a essas pessoas que no 

início começaram a plantar, fazendo a riqueza do estado e a riqueza do País. 

E tiveram os seus direitos erradicados, arrancados e queimados junto com os 

seus pomares. Eu gostaria, com certeza, que nós pudéssemos também trabalhar essa 

situação, porque a cartelização já houve lá atrás, quando lá não pode e aqui para cima do 

Tietê pode e virou quartel. Muito obrigado, Sr. Presidente e, muito obrigado, relator 

Marco. 

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Com a palavra, deputado 

Marco. 

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Parabenizando o Sr. Deputado Fernando 

Cury, companheiro jovem e que sem dúvida vai fazer um grande trabalho pelo seu 

conhecimento prático e pela relação que tem com a agricultura no estado de São Paulo, 

junto com o nosso vice-presidente, ministro e referência na agricultura na Assembleia 

Legislativa e em todo o estado de São Paulo, deputado Barros Munhoz, grande líder do 

governo e importante norteador nosso aqui nessa CPI junto com os deputados Ed 

Thomas, Giriboni, Madalena e Itamar Borges. 

Deputados dedicados a agricultura no estado de São Paulo. A expectativa é 

grande frente essa CPI idealizada pelo deputado Barros Munhoz. Eu venho de uma 

cidade eminentemente fruto do desastre do cartel na laranja, município de Itápolis, foi 

devastada por esse cartel e o nosso papel nessa CPI vai ser primordial, principalmente 
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para isso não continue a acontecer no nosso estado de São Paulo, prejudicando os 

pequenos produtores de todo o estado. 

Eu queria aqui sugerir para que possamos ter um início de trabalho bem profícuo 

e que possamos trabalhar para desmistificar um pouquinho o acordo do CADE feito no 

ano passado, pedir a parte técnica o que podemos fazer para ter acesso a esse acordo 

Presidente. E, também vemos quanto à questão da verticalização que é uma das maiores 

reclamações do setor e de que forma podemos verificar que as empresas que detém mais 

de 80% desse mercado possam fornecer os dados, para verificarmos se de fato estão 

representando a legislação frente a verticalização das terras. 

 

O SR. - Eu solicito a suspensão dos nossos trabalhos por mais alguns segundos, 

para que o deputado Marcos Vinholi possa participar da Comissão. Dois, o Giriboni 

também.  

 

O SR. - Ok.  

 

O SR. - Só um minutinho, a hora que eles... 

 

O SR. - ... Claro, sem problemas.  

 

O SR. - O dia que eu tiver a voz do deputado Ed Thomas, quero garantir a todos 

os senhores que serei senador da República. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – O senhor não precisará ter a voz, eu serei teu 

apresentador e teu porta voz. 

 

O SR. - Opa, aí ficou mais fácil. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – E, isso é muito em breve, viu? Está muito perto 

de acontecer.  

 

O SR. - Faltam quatro itens da... Deputado, faltam quatro itens, eles estão 

terminando a votação, a aprovação.  
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O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Vocês têm o controle 

disso, não é? Dia e horário, se quiser marcar eles vão falar: “Não, já tem...” 

 

A SRA. - ... Sim... 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - ... Para tentar não cruzar 

(ininteligível) possível. 

 

A SRA. - (ininteligível), sim, nós temos.  

 

A SRA. -Mais uns cinco minutos ali. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - É?  

 

A SRA. - É. (ininteligível) uns cinco itens, parece.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Deputados, o pessoal 

está dizendo que a Comissão ao lado aqui, em torno de mais uns cinco minutos para 

terminar de aprovar ali a votação ali dos próximos itens. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Nós estamos aqui, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Agradeço a paciência e a 

permanência de todos, deputado Ed.  

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Não, a culpa é do senhor. A culpa é sempre do 

Presidente.  

 

O SR. – Fernando... 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - ... Oi... 

 

O SR. – ... O senhor está comigo na Comissão de Infraestrutura, o Presidente é 

do PT e a vice-presidência eu já falei com o pessoal do PSDB, o Zé Américo, eu já falei 
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com o DEM, já falei com o Júnior, os três do PSDB e com o PT. Só falta o Cássio e 

você.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Para o senhor ser o vice? 

 

O SR. – Para eu ser o vice. Tudo bem? 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Já foi marcado ou não? 

 

O SR. – Não, semana que vem só.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - (ininteligível). 

 

O SR. – (ininteligível) não ter problema. Está bom? 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Não, tranquilo, fechado. 

 

O SR. – Beleza? 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Para fazer a sua 

indicação de vice. 

 

O SR. – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Boa. 

 

O SR. – Indicação de vice. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Boa. 

 

O SR. – Está bom? 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Fechado. 
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O SR. – Aí no dia o senhor vai lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Vou, fechado.  

 

O SR. – Está bom? 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Fica tranquilo. 

 

O SR. – Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Está em Casa, imagina. 

Bom, querido deputados, aproveitando o retorno do deputado Marco Vinholi e do 

deputado Giriboni, gostaria que pudéssemos retomar os trabalhos indo até para a parte 

final da nossa Comissão.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Por gentileza, deputado 

Barros.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Sr. Presidente eu sugiro que façamos as 

nossas reuniões às terças-feiras pela manhã, às dez horas. Ruim? Seria melhor a tarde? 

É programa de rádio (ininteligível). E, manhã toda praticamente, né?  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Se o... Bom, para mim 

terça-feira, deputado Barros, sem problema nenhum nesse horário. Como eu estou 

vendo que o deputado Ed Thomas tem algum problema com isso, até por conta dos seus 

programas... 

Se o deputado Barros me permitir, eu inclusive estava conversando aqui com a 

Alessandra, que é do departamento de Comissões, sobre isso: qual poderia o melhor dia 

e o melhor horário. Ela disse que consegue ajudar um pouco tentando fazer o 

cruzamento de informações de outras Comissões, inclusive das permanentes da Casa... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – ... Está bom... 
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O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - ... Para ver os 

participantes e para tentarmos um horário e um dia que fique bom para todo mundo... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – ...Então deixamos para decidir isso 

semana que vem e, obviamente, de uma forma que o deputado possa estar presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Isso.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Até porque a presença 

do deputado Ed Thomas para nós... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – ... Nós fazemos questão absoluta... 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - ... Exato, se o deputado 

Barros me permitir nós vemos e combinamos... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – ... Está perfeito... 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - ... Nós entramos em 

contato para tentarmos... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – ... Perfeito. Outra coisa que eu 

sugeriria, Sr. Presidente, é a solicitação já de antemão para que comecemos. Demos o 

primeiro passo pedindo os termos de compromisso de cessação, os TCCs, firmados na 

investigação pelo CADE do cartel do mercado nacional de compra de laranjas por parte 

das empresas processadoras de suco.  

São processos administrativos que eu posso lhe encaminhar até por ofício... 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - ... Isso. Por gentileza, 

deputado Barros. 
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O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Mas, que logo já na primeira reunião 

mesmo de discussão do plano de trabalho V. Exa. leve isso em conta. E eu sugeriria, Sr. 

Presidente, se me permite, que nós façamos já uma reunião na próxima semana, o 

senhor define a data e o horário, para já estabelecer, senão definitivamente, pelo menos 

uma parte começar a discutir um plano de trabalho. 

Que tudo vai ter que girar em torno desse plano de trabalho, porque como é sair 

a esmo dar tiro... Eu chamo que nós nunca devemos tentar matar chineses a tiro, de 

revolver, se você for começar uma guerra contra a China você tem que começar com 

uma bomba atômica em Pequim, outra em Xangai, outra em Hong Kong, coisa que você 

nunca deve fazer, isso é coisa do Trump.  

Mas, enfim, então para eu não ficar dando tiro a esmo, eu acho que devemos 

fazer um roteiro de trabalho, vamos ouvir tais e tais pessoas, vamos convocar tais 

pessoas, vamos convidar tais pessoas. Certo?  

Então eu acho que essa deve ser a nossa preocupação essa semana para então 

encaminhar na próxima reunião esses assuntos. Ok? Eu acho que da minha parte era só, 

de resto é desejar boa sorte a todos e boa tarde a todos também.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY – PPS - Eu gostaria de aproveitar 

inclusive a fala do deputado Barros, só para deixar então todo mundo ciente, os nobres 

deputados, com relação a data e horário. Nós vamos combinar um que fique bom para 

todo mundo. Essa solicitação do deputado Barros vai fazer por escrito já para a nossa 

próxima reunião, né, deputado? Conforme as nossas regras. 

E eu gostaria de solicitar, se for possível e com a anuência de todos os demais 

membros dessa Comissão, para que pelo menos nós da Mesa Diretora que compomos os 

trabalhos da Comissão, eu e o deputado Barros, e o deputado Marco Vinholi, se 

poderíamos então pelos menos nós três nos reunir na terça-feira da semana que vem, 

talvez não às dez, mas por volta das 11 horas da manhã, para que pudéssemos já 

estabelecer esse plano de trabalho e que pudéssemos avançar nisso e depois propor aos 

demais deputados para isso. Fica bom? Pode ser, deputado Barros? Deputado Marco? 

Então vamos deixar já combinado na terça às 11 horas e para finalizar eu queria 

então agradecer a participação de todos, agradecer mais uma vez a eleição e a 

oportunidade que eu pudesse presidir essa Comissão, que eu tenho certeza que temos 

muita coisa para avançar. Nos últimos anos foram mais de 20 mil produtores que 
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desertaram da atividade da citricultura no estado, nos últimos cinco anos, muita gente 

também abandonou os campos e a produção. 

Eu tenho certeza que é importante para o nosso estado. O Giriboni é da Frente 

Parlamentar da critricultura; Ricardo Madalena é da região do arroz no estado de São 

Paulo; Marco Vinholi é da própria região de criticultura; e o Ed Thomas mostrou aqui 

um conhecimento, já de início, grande da sua região que tem problemas há mais de 

meio século.  

Então, o Itamar Borges é membro da Comissão de Atividades Econômica da 

qual a agricultura e a pecuária está inserida, então são pessoas, são deputados que estão 

diretamente ligados a atividade e eu tenho certeza de que podemos colher bastante 

frutos disso. Eu queria declarar, então, encerrados os nossos trabalhos desse dia de hoje. 

Semana que vem retomaremos no dia e horário previamente acordado por todos nós. 

Muito obrigado a todos.  

 

* * * 


