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O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - ...desculpar aqui com 

todos vocês, principalmente com os pares e nobres deputados. Estávamos numa reunião 

acertando nosso acordo de logo mais, para a próxima Comissão de Assuntos 

Metropolitanos e Municipais. Graças a Deus conseguimos convergir. Mas vamos entrar 

para nossa primeira reunião de fato, da nossa CPI da Cartelização da Citricultura. 

Havendo número regimental... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Antes de entrar 

tenho uma questão de ordem. Nós estamos começando a CPI fora do horário 

estabelecido, que venceu o prazo às duas horas e 15 minutos. Isso juridicamente, se 

qualquer um quiser levantar, é problema. O regimento interno não permite extrapolar. 

Quero dizer aqui que ninguém, mais do que eu, tem interesse que essa CPI funcione. 

Mas quero dizer que devemos ter minimamente as condições de fazer um trabalho que 

comecemos, porque a CPI já expira o prazo dia 10 de junho.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Ela demorou para 

começar.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Demorou para ser instalada. Então nós 

precisamos combinar as regras entre nós, porque não podemos começar uma CPI fora 

do prazo regimental. Não estou fazendo nenhuma questão de que vou entrar na justiça, 

mas quero combinar que tenhamos condições mínimas para fazer um trabalho que 

possamos chamar os citricultores do estado, que possamos ter condições de apresentar 

um relatório do CADE. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - É o que vamos fazer hoje, 

deputado Zico Prado. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas antes disso quero saber qual é nosso 

cronograma de trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Está aqui, vou apresentar 

para vocês e vão deliberar uma aprovação futura ou não. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeiro temos que ficar de acordo de que 

nós estamos...  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Que a sessão pode 

começar nesse horário. Primeiro é isso, acho que não tem problema nenhum.   

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeira coisa é se todo mundo está de 

acordo, mesmo atrasado quase dez minutos. 

 

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

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Se houver consenso dos pares e a parte 

técnica opinar que pode ser executada a sessão de hoje... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Quem decide somos nós parlamentares. 

  

O SR. - Somos nós? O regimento interno... 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Acho que são os 

parlamentares. Algum problema nessa questão? 

 

O SR. - Algum problema da parte técnica? 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Tem o tempo regimental 

de 15 minutos, mas se os deputados presentes deliberarem, podemos... 
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O SR. - Poderia colocar em votação, da minha parte não me oponho a nada. 

Acredito que os demais pares também. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Alguém dos nossos 

membros se opõe de começarmos num horário mais tardiamente? Deputado Pedro? 

 

O SR. - Com exceção de hoje, porque os demais horários vamos a partir das 14 

horas, não é Zico?  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Isso, sim. Tenho a 

concordância de todos?  

 

O SR. - Quero cumprimentar a todos e também saudar o nosso colega Zico Prado. 

Ele traz aqui larga experiência, e com certeza está aqui motivado para que tudo saia bem 

feito. Com esse caráter, a observação foi muito importante. Mas é importante que 

sempre respeitemos o horário. Nesse sentido, tirando o dia de hoje como uma exceção, e 

como não existe oposição de ninguém, eu considero perfeitamente viável começar os 

trabalhos nesse horário.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Ok. Zico, mais alguma 

consideração? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu fiz minha ponderação. Minha opinião é 

que comecemos fazendo uma autocrítica do que estamos fazendo hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Ok. Pessoal, só para 

salientar. Eu entendo e concordo perfeitamente com vocês, acho que todos os nobres 

deputados aqui - principalmente o Pedro e o Ricardo, que fazem parte do bloco - sabem 

do imbróglio que estávamos nessa questão importante da definição de presidente e vice-

presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Em virtude desse 

acordo, estávamos todos lá reunidos para definir isso, e foi justamente o motivo nobre 

que estava incomodando a Casa nesses últimos dias, e foi motivo do nosso atraso. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para registrar, deputado. Em nenhum 

momento o presidente é responsável por isso. Estou falando que temos que estabelecer 

regras.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Concordo plenamente, 

pode ficar tranquilo. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Hoje pode ser excepcional, por isso já estou 

levantando. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Deputado Marco, por 

gentileza.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Concordando aqui com o deputado Zico 

Prado, e fazendo uma pequena explicação sobre a demora para o funcionamento dessa 

CPI. Existia alguma dúvida sobre, após a efetivação do acordo no CADE, se persistia o 

cartel. Devido a uma melhora no preço da laranja esse ano, o deputado Barros ponderou 

um pouquinho, porque foi feito um requerimento lá atrás e as coisas alteraram um 

pouco antes de darmos início a essa CPI. Nós fomos atrás da Faesp e da Associtrus, de 

todo o setor, para ouvir se persistiam as condições para que essa CPI fosse frutífera.  

Constatamos isso, fizemos uma reunião há uns 15, 20 dias aqui com a Faesp e 

com a Associtrus, para sermos convencidos de que de fato o problema persistia. Acho 

que por conta disso demorou um pouquinho. Presidente, acho que agora, usando a 

experiência do deputado Zico Prado, que foi presidente da Comissão de Agricultura, na 

época acho que meu pai foi seu vice, faço coro na necessidade de tocarmos essa CPI 

com a firmeza e agilidade que ela necessita, ter esse plano de trabalho que o senhor vai 

propor hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Ok. De acordo com nosso 

regimento, gostaria de registrar a presença José Zico, Marco Vinholi, Ricardo Madalena 

e Pedro Kaká e Edson Giriboni. A presente reunião foi convocada com a finalidade de 

deliberar sobre o plano de trabalho e apreciar a pauta anexa. Fábio, nosso assessor, está 
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distribuindo para vocês um planejamento que tivemos a oportunidade de fazer, que é um 

plano de trabalho para vocês apreciarem, viu deputado Zico?  

Tomamos cuidado em nos atentar a isso que o deputado Zico acabou de dizer para 

nós aqui, e o deputado Marco explicou, de que essa CPI começou mais tarde; demorou 

para ser instaurada. Por esse motivo, já pré-delineamos dias para poderemos tocar a 

CPI, para não termos que ficar marcando semanalmente. Já vamos deliberar algumas 

datas para que possamos, enfim, fazer nossa Comissão. Podemos dar sequência? Tem aí 

a apostila com vocês e a televisão.  

As ações que já realizamos foram as eleições de presidente e vice; a escolha do 

relator; já designamos os procuradores e fizemos o pedido, a Assembleia... O Fábio está 

me dizendo que são vocês os três procuradores, obrigado pela presença de vocês - Dr. 

Carlos Roberto de Alckmin, a Dra. Adriana Coelho Barbosa e o Dr. Marco Antônio 

Beneton. Obrigado pela presença, já havíamos feito isso e a Alesp designou.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Presidente, pela ordem. Recebi o plano agora 

e não tenho condições de analisar por inteiro. Para esse plano cada um de nós tem que, 

de acordo com nossa agenda, quem queremos conversar. O Marco Vinholi já falou que 

conversaram com não sei quem. Eu não conversei com ninguém. Só estou explicando 

que não tenho condição de deliberar isso hoje. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Zico. Foi uma audiência 

pública aqui da Casa. Você foi convidado, assim como os outros 94.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Antes de se instalar essa 

CPI.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu não... 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Eu sei. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Na verdade, não houve 

essa reunião da qual o deputado Marco se referiu. Ela aconteceu antes da realização de 

fato da CPI, foi uma reunião preliminar que todos foram convidados. Deputado Zico, 

nossa ideia é que pudéssemos analisar e deliberar juntos hoje, na reunião. Aqui 
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envolvem datas, esse plano de trabalho não é uma regra, tem sugestões de empresas que 

queremos chamar, produtores, datas.  

A ideia é que pudéssemos discutir isso rapidamente durante a própria reunião. Se 

vocês acharem melhor levar para voltarmos, eu acho que perdemos tempo. Minha ideia 

foi de trazer isso pronto para vocês hoje, justamente para ir de encontro com o que o 

deputado Zico acabou de falar, para ganharmos tempo. Se não vamos perder uma 

semana só para voltar e analisar.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeira questão, eu quero te parabenizar 

pela proposta. Mas eu gostaria... Você queria que cada um dos deputados pensasse, 

porque se eu falar que está tudo certo aqui não sei se tenho alguma sugestão a dar hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Elas não podem ser feitas 

com requerimentos no decorrer da CPI, para podermos agilizar? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pode, mas qual é o problema se no primeiro 

ponto de pauta da próxima reunião deliberarmos sobre isso, acrescentando alguma coisa 

que os deputados que não estão aqui, e pode ser que tenham, ou pode ser só isso... 

Primeiro ponto de pauta será deliberar isso. Hoje temos que ficar preocupados com a 

questão da prorrogação, que é eminente que dia 10 já vence uma etapa, de 90 dias.  

 

O SR. - Estou apresentando requerimento para a prorrogação de 45 dias. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que quem ficou parado 90, só 

prorrogar para 45 é muito pouco. É uma questão que quero levantar.  

 

O SR. - O regimento permite? 

 

O SR. - Não, 45. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas podemos prorrogar depois por mais 45. 

 

O SR. - Só uma vez. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Então essa CPI já nasceu morta. 

 

O SR. - Só pode uma de 45. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Que é o requerimento que 

o deputado Marco... Mas deputado Zico, de todos nós que somos membros, essa CPI foi 

pedida pelo deputado Barros Munhoz. Ela demorou e todos nós aqui hoje estamos 

imbuídos de fazer um bom trabalho. Infelizmente não dependeu de nós essa instalação. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Presidente, se ela é importante para o setor e 

o estado de São Paulo, podemos declarar essa encerrada e abrimos outra imediatamente. 

Aqui na Assembleia podemos fazer a discussão daquilo que é mais interessa para o 

estado.   

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Nós temos 

filas de CPI, provavelmente não vamos conseguir implantar a mesma no prazo que os 

deputados requerem. O Barros Munhoz fez questão de abrir essa CPI. Acredito que não 

terão tempo hábil para isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Regimentalmente falando, 

se encerrarmos essa é possível num ato seguido? Acho que não, temos que entrar na fila 

de novo. O deputado Ricardo está certo.  

 

O SR. - Acredito, consulte a parte técnica da Casa. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - É, vai entrar na fila Zico. 

Acho que talvez não seja do jeito que gostaríamos em termos de prazo, tempo, para 

apurar todas as informações. Mas é o que temos. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Deputado Fernando, quero dizer que vou 

discutir isso na minha bancada, se vale a pena ou não participar. Eu quero participar de 

uma CPI que tenha começo, meio e fim. Só porque não podemos prorrogar por 90 dias, 
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só por 45, vamos fazer de conta que fizemos uma CPI? No meu ponto de vista, por 

todas as CPIs que participei, 45 dias é pouco. Ricardo, você sabe que queremos fazer 

aqui uma discussão. Eu posso até aceitar isso hoje, mas temos que conversar isso no 

Colégio de Líderes.   

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Fábio, coloca para mim na 

última, só para eu fazer um gancho na fala. Quero registrar a presença do nobre 

deputado Chico Sardelli.  

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. Só para me 

inteirar, começou agora? Esse é o primeiro assunto? 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Correto, deputado. Fábio, 

coloca para mim no item três, a última parte. Zico, nós colocamos um calendário como 

sugestão, sem contar a prorrogação. Se você puder dar uma olhada; deliberação e 

aprovação dos requerimentos; oitivas dos produtores, prefeitos, representantes do 

CADE, das empresas de suco de laranja. Quer dizer, tudo dentro do prazo, sem contar a 

prorrogação. Eu acho que temos que deliberar aqui. O deputado Zico disse que tem a 

possibilidade de ele não participar, visto o prazo que ele pode entender escasso. Mas de 

mesma forma, independente disso, vamos continuar com nossos trabalhos. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Desculpa, Presidente. Não tem jeito de no 

correr desse primeiro tempo de nossos trabalhos, poder estender? Ou tem que 

necessariamente começar hoje já com requerimento para estender o prazo da CPI? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Meu entendimento é o seguinte, nós estamos 

começando uma CPI que termina no dia 10 de junho e pedimos mais 45 dias. Ela foi 

instalada dia 10 de março. Estamos começando uma CPI com quase três meses de 

atraso. Não estou querendo criar problema, quero resolver para termos um horizonte 

para onde vamos. Agora isso podemos conversar no Colégio de Líderes, com o 

presidente da Casa, com as lideranças. O que não quero e não me disponho a participar 

é de uma CPI que já nasce no fim. Só isso. 
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O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Eu queria dar como 

sugestão, nós podemos colocar o plano de trabalho em votação para deliberarmos. O 

Plenário pode deliberar com os deputados aqui, podemos aprovar ou não. Independente 

do resultado, o deputado Zico no decorrer de todo o trabalho pode discutir com a 

bancada, no Colégio, com nós mesmos nos bastidores para que possamos definir qual 

será... O que temos que fazer é caminhar, falo como deputado participante.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Caminhar para onde? Qual é o tempo que 

temos para caminhar? É curto? 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu respeito as ponderações do deputado Zico 

Prado, mas temos aqui de forma muito objetiva um plano de trabalho e uma pauta posta, 

que é um requerimento para o CADE sobre esses TCCs, e o de prorrogação dos 

trabalhos. Peço que coloquemos em votação ou continuamos o plano de trabalho, para 

dar sequência nessa expectativa, que é muito grande no setor. Acho que frustraríamos 

todo um setor. Eu entendo que o tempo é curto, mas podemos dar sequência para o 

trabalho e fazer essa discussão ao longo dos dias. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Presidente, sou substituto aqui e quero 

participar ativamente dessa CPI, porque acompanhei em Brasília na época das 

audiências públicas, a verdadeira vergonha contra o pequeno produtor. O massacre das 

multinacionais em cima dos pequenos produtores do nosso estado de São Paulo. Hoje 

tive a oportunidade de conversar com V. Exa., coloquei e tenho tudo isso guardado. 

Essa história terá que ser passada a limpo nessa CPI, o massacre contra os pequenos 

produtores. Na época os grandes produtores - na época Cutrale, Cargill - e outros 

grandes.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eram oito grandes empresas. Só ficou três. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Eles acabaram de quebrar todos os pequenos. 

Essa CPI não pode ser, como diz a gíria popular, para inglês ver. Efetivamente temos 

que colocar essa CPI para andar. Eu peguei o barco andando e peço até desculpas ao 

Kaká, que ia fazer uso da palavra e interrompi. Entendo que precisamos de mais tempo 
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sim, porque vamos ter muitas coisas para passar a limpo dentro dessa CPI e do estado 

de São Paulo, deputado Vinholi, dada a grave crise do setor, que sempre foi mascarado.  

Foi uma coisa vergonhosa o que aconteceu no estado de São Paulo e está 

acontecendo para que todos possam ver. Efetivamente os pequenos não têm voz e vez 

de quem fale por eles. Eu entendo que essa CPI tem que andar e dar nome aos bois, tem 

que trazer os grandes aqui para sentar e mostrar a cartelização que está no CADE, que já 

foi multado por milhões e milhões.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - 300 e poucos milhões. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Mas são dois bilhões, isso é uma vergonha. O 

pequeno produtor paga seu imposto, sua taxa com o suor de seu trabalho. E eles 

trabalham para quebrar e aniquilar os pequenos produtores. Então como substituto nessa 

CPI, quero dar um jeito para ter a possibilidade de ajudar vocês com o pouco que 

aprendi do meu primeiro mandato de deputado federal. Era isso, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Levando em consideração 

todas as ponderações feitas pelos respectivos deputados que aqui fizeram uso da 

palavra, vou acatar a sugestão do deputado Marco Vinholi, que inclusive é nosso relator. 

Eu gostaria de ter oportunidade de apresentar o plano de trabalho para vocês e colocá-lo 

em votação. Vamos fazer a aprovação ou não desse plano, e podemos tocar as 

discussões com o deputado Zico aqui na própria CPI, ou nas reuniões de bastidores, 

para fazermos isso. No meu entendimento, o tempo é importante. 

Quero ter a oportunidade de falar para vocês do nosso plano. Vocês têm a 

apostilinha que fizemos, e também em nossa televisão. A ideia é que a segunda parte 

dos trabalhos, a de agora, dividimos em quatro etapas, fazendo a oitiva dos produtores.  

Aqui na oitiva dos produtores vocês podem observar que destaquei a Associtrus - 

Associação Brasileira de Citricultores, a Faesp - Federação da Agricultura do Estado de 

São Paulo e a SRB - Sociedade Rural Brasileira. Essas são sugestões minhas enquanto 

presidente, e o vice-presidente Barros Munhoz, e com próprio deputado Marco. 

Estamos abertos, e essa é a função de vocês também, para termos outros participantes 

com requerimentos de vocês.  

A segunda etapa é a oitiva dos prefeitos de cidades e regiões produtoras, para que 

possam falar do impacto disso tudo que vem acontecendo com os pequenos produtores 
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abandonando o trabalho e o campo das regiões citrícolas. Nós fizemos um mapa dos 

municípios e das regiões produtoras do estado, para que com calma possamos deliberar. 

Cabe aqui ressaltar uma sugestão do deputado Marco Vinholi, que aquele deputado ou 

essa Comissão tiver interesse em fazer alguma audiência pública regional em 

determinadas regiões ou cidades, podemos fazer esse movimento fora da Assembleia. 

Separamos aqui 349 municípios produtores. Claro que não vamos conseguir fazer isso, 

mas precisaríamos entrar num acordo de quais regiões e cidades.  

A terceira etapa é o convite às empresas. Aqui colocamos a Citrosuco, Cutrale, 

Dreyfus, Citrovita, Cargill e a Bacitrus, que entendemos serem as maiores. Inclusive já 

são alvo dessa discussão, como disse o relator Chico Sardelli, na questão do CADE 

anteriormente. Por fim, convidar o CADE para, através do seu representante, dar 

maiores esclarecimentos nessa Comissão sobre o Termo de Compromisso de Cessação. 

Também como disse o deputado Chico, acordos que já foram, e processos 

administrativos que correm ou correram no CADE, que foi objeto de acordo da maior 

multa que eles já aplicaram - dois bilhões. Foram pagos somente 300 milhões, e nem 

para os produtores foi. Esse dinheiro vai para um fundo, os produtores não são 

indenizados com esse recurso. 

Por fim, propomos aqui algumas datas para que possamos fazer essas deliberações 

e oitivas, dando andamento dentro do prazo, sem prorrogação. Lembrando que depois 

no momento da prorrogação vamos ter o mês de julho como recesso parlamentar, e 

podemos retomar nossas atividades no mês de agosto. Levo em consideração e respeito, 

acho que o deputado Zico está certo nessa preocupação, mas acredito que o plano de 

trabalho que aqui se encontra contempla as preocupações do deputado Zico para 

fazermos esse trabalho.  

Para que essa CPI justamente ande no prazo e tempo curto que tempo, aprovar 

esse plano de trabalho, peço que coloquemos em votação e possamos aprovar. Depois 

os requerimentos e discussões vão acontecendo no andamento da Comissão. Essa é 

minha sugestão enquanto presidente, do que podemos fazer.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Presidente, eu só queria dizer que V. Exa. 

está propondo... Estamos fazendo até dia 28, 29 de junho. E ela acaba dia 10. Então 

primeiro precisamos prorrogar.  

 



12 
 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Está aqui o requerimento, 

vamos votar.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Então primeiro temos que resolver o 

problema da pauta, em segundo resolvemos o problema... 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Do plano. É só inverter e 

aprovar. Podemos acatar a sugestão do deputado Zico e discutimos a aprovação dos 

itens um e dois da nossa pauta.  

Item um. Requerimento 01/2017, de autoria do deputado Barros Munhoz, que 

requer solicitação ao Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 

CADE, de cópia do Termo de Compromisso de Cessação - TCC, que investigava a 

formação de cartel no mercado nacional de compra de laranjas por parte de empresas 

processadoras de suco de laranja concentrados e congelados, e processos 

administrativos 08012.008372/1999-14, 08012.0012551/2006-66 e 

08012.010505/2007-30. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação o requerimento. Os senhores deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado o requerimento. 

Item dois. Requerimento 02/2017, que requer a prorrogação dos trabalhos dessa 

Comissão Parlamentar de Inquérito pelo prazo de 45 dias. Em discussão.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente. Eu queria ressaltar. 

Nós vamos conversar aqui na Casa entre nós, com o presidente, sobre a situação que 

estamos. A culpa não é dos deputados por ela estar começando agora.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Concordo. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Se for isso, eu voto a favor. Agora se for só 

para estabelecermos um prazo para daqui 45 dias prorrogarmos, temos que conversar 

isso com o presidente da Casa e entre nós. Hora que o Chico Sardelli resolver tirar toda 

a mala que ele tem, provavelmente vai dar para nós um monte de subsídio que 

possamos discutir com muito mais profundidade. Aqui nessa Casa já teve, o deputado 

deve lembrar, CPIs nessas condições e discutimos isso. 
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O SR. - CPI dos combustíveis, durou seis meses. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Podemos montar uma 

pequena Comissão, eu como presidente e os deputados que se colocarem à disposição 

para isso, e vamos conversar com o presidente Cauê, para que possamos buscar uma 

solução para que essa CPI... Aqui há um interesse de todos nós de participarmos 

ativamente, fazendo as coisas da forma mais transparente possível.  

Eu me proponho a montar uma pequena Comissão, ou todos que fazem parte 

dessa que quiserem estar presentes, e vamos conversar com o presidente Cauê. Inclusive 

sugiro para que façamos reuniões de bastidores extra-CPI, como já fizemos eu, o 

deputado Marco e o Barros, para que possamos tratar das pautas referentes a nossa 

Comissão. Eu faço coro à voz do deputado Zico Prado para que façamos esse 

entendimento com nosso presidente, sem problema algum.  

  

O SR. - Concordo, é uma ponderação importante. Prorrogarmos por 45 dias e 

buscarmos junto da presidência o que podemos fazer para aumentar esse prazo. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Exato, deve haver. Teve 

um exemplo aqui da Comissão dos combustíveis, eu não estava aqui na época e 

desconheço o regimento nessa questão. Deve haver uma ferramenta legal dentro da 

Casa que pode permitir, o deputado Zico inclusive tem mais experiência que eu nisso, o 

Zico e o Chico, porque nós aqui somos todos marinheiros de primeira viagem. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que temos condições, é uma Casa 

política. Essa questão, desde o meu primeiro mandato há 26 anos, esse problema vem se 

repetindo no estado ano a ano. Agora estamos numa maré boa, a laranja subiu de preço 

e está todo mundo feliz. Daqui uns dias isso vai para baixo. Quero fazer uma CPI, nós já 

discutimos isso, já estive várias vezes no Palácio quando o governo ainda era o Mário 

Covas - que já morreu faz tantos anos.  

Mas que conversemos sobre isso, porque produtor todos nós aqui conhecemos 

muito bem. Não dá para fazer uma CPI para só levantar expectativa. O agricultor já está 

cansado de ser enganado. Por isso, me coloco nessa situação. Eu não quero fazer parte 

para frustrar, e olha que percorri região por região. Eu quero fazer uma CPI que eu 



14 
 

tenha condições, a hora que sair daqui para andar pelo estado, eu levantar a cabeça e 

falar que fizemos tudo que podíamos, e o resultado é esse. É só isso que estou pedindo.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Então está aprovado o 

prazo de 45 dias. É isso, Zico? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Aprova com essas condições. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Perfeito. É uma sinuca. 

Temos que fazer um trabalho bem feito, mas deixar para trás um instrumento importante 

que há tantos anos espera na Casa, para ter uma CPI desse ramo, uma expectativa muito 

grande do setor. Também finalizar ela para começar outra seria terrível. Acho que é uma 

importante ponderação sua. Vou colocar em votação o Requerimento 02/2017. Os 

senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado o requerimento.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente. Eu quero pedir vista 

do plano de trabalho, porque não vou aprovar uma coisa que quero discutir com todos 

os deputados.  

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Ok, sem problemas.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Presidente, mesmo com o pedido de vistas 

queria apresentar algumas sugestões, de incluir a Câmara Setorial de Citricultura dentre 

as entidades que estamos chamando, e também o Fundecitrus. Não está aqui, eu errei. 

Dei minha sugestão na reunião, erramos de não colocar o Fundecitrus aqui. Tem uma 

empresa que estava no cartel, no acordo feito no CADE, que não está aqui. Não sei se 

existe ainda, a Coimbra. É uma das empresas denunciadas no cartel. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Deputado Marco Vinholi, a primeira 

divergência nesse projeto são as empresas por último. São as que causaram tudo isso. 

Vamos ver elas no fim da CPI? Essa é uma questão que vamos conversar. Elas que são 

as causadoras de tudo isso, serão as últimas a serem vistas? 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Pela ordem. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Como o deputado Zico pediu vistas ao 

plano de trabalho, acho que ele pode trazer sugestões para a nossa próxima pauta. Aí 

colocar em discussão entre o grupo, para produzirmos mais aqui. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Presidente. Só para pedir vista 

conjunta do plano de trabalho. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - E não quero fazer sozinho, vou consultar os 

deputados antes de fazer tudo isso. Ricardo Madalena, quero fazer isso conversando. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sim, com certeza.   

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Só para ilustrar. Quando 

tomamos a liberdade de fazer esse plano de trabalho, eu e o deputado Marco, era para 

darmos essa agilidade que o deputado está falando. Se nós fossemos nos reunir para 

discutir esse plano de trabalho, talvez não tivéssemos no ritmo que gostaríamos, em 

função do prazo levantado por Vossa Excelência. Enfim, acho que está certo e as vistas 

estão concedidas. Vamos trabalhar em conjunto essa questão. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O que pode 

ser feito, também devido a esse prazo que se discute desde o começo, é pelo menos duas 

reuniões semanais quando houver necessidade. Acho que há consenso do grupo para 

dinamizarmos os trabalhos. Nos reunimos duas vezes, ao invés de uma por semana, e a 

solução vai calhar junto com os 45 dias. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Presidente. Na CPI da 

Merenda já foi feito assim. Eu só vou sugerir para que pudéssemos então fazer uma 

reunião antes da próxima que o senhor vai convocar, com esse plano de trabalho 

discutido.  
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 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Discussão de pauta, pelo menos já 

chega aqui e dá dinamismo.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Para darmos uma agilidade. O prazo é 

pequeno, mas temos que entregar um produto.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas isso não impede de falarmos com o 

presidente, que é proposta do deputado Fernando Cury. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Então saímos acordados 

aqui, de marcarmos uma próxima reunião já para semana que vem, nos bastidores, para 

que possamos fazer esses trabalhos. Podemos manter a data inicial, o que vocês acham 

de semana que vem... Nós vamos fazer uma nossa para discutir esse plano de trabalho 

que o deputado Zico propôs, e o deputado Ricardo falou para conversarmos, mas acho 

que podíamos pelo menos manter essa dia 31/05 então, para ganharmos tempo e 

voltarmos a falar. O que vocês acham disso, sem problemas? Então ficamos marcados 

para dia 31, e vamos combinar uma nossa interna para falarmos dessa questão. Vamos 

marcar uma ida dessa Comissão com o presidente Cauê. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Pelo visto o 

senhor já vai encerrar a CPI, mas queria fazer uma referência ao trabalho do procurador, 

Dr. Beneton, que faz parte dessa CPI, sem demérito dos demais que aqui não conheço. 

Na CPI de ferroviários de carga de trem, que o Chico presidiu e fui relator, ele conduziu 

muito bem. Quero só fazer um elogio, com competência e destreza. Ele é merecedor 

desses elogios. Que se registre na Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CURY - PPS - Parabéns pelo trabalho, 

estou conhecendo o Dr. Beneton hoje. Nada mais havendo a tratar, está encerrada nossa 

reunião. Obrigado a todos pela presença. 

 

* * * 

 

 


