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CPI - CARTELIZAÇÃO DA CITRICULTURA 

31.05.2017 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Bom dia a todos, gostaria de 

iniciar nossa 2ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito.  Quero  cumprimentar, 

saudar e registrar a presença do nosso relator, deputado Marco Vinholi; nosso vice - 

presidente dessa Comissão, líder do governo, deputado  Barros  Munhoz;  deputado  José 

Zico  Prado; Ricardo  Madalena  e Pedro Kaká, que acaba de chegar. 

Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da  2ª  Reunião  da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar a eventual 

prática de cartelização da indústria da citricultura no estado de  São Paulo. Agradeço 

também a presença dos demais que estão nos acompanhando nessa manhã, e nossa equipe 

que está nos  auxiliando. 

Gostaria de informa-los rapidamente, com relação a última reunião que tivemos, a 

primeira. Nós fizemos um requerimento aprovado por essa Comissão, do deputado Barros 

Munhoz, que não se encontrava aqui. Requer, nos termos regimentais, que o tribunal do 

Conselho  Administrativo  de Defesa  Econômica  - CADE, nos enviasse  cópia dos Termos 

de Compromisso de Cessação - TCCs, que investigaram a formação de cartéis no mercado 

nacional, na compra de laranjas  por parte das empresas  processadoras.  Quero comunica - 

los, em especial o deputado Barros, que essa Comissão já entrou em contato com o CADE 

via e-mail, e também por carta. Eles já acusaram o  recebimento, mas  ainda  não  nos 

enviaram  as informações   e documentos.  Fica  a título   de informação. 

Nós tivemos aqui em nossa primeira reunião a aprovação do requerimento,  a 

aprovação da prorrogação dessa Comissão por mais 45 dias, e a apresentação do plano de 

trabalho, do qual tivemos um pedido de vista do deputado José Zico Prado. Agora ele nos 

apresentou, minutos antes do início dessa reunião, um novo modelo de plano de trabalho. 

Acabamos de dar uma analisada prévia, e não vemos problema nenhum em seguirmos a 

proposta do plano de trabalho do deputado José Zico Prado. Na verdade, em nosso 

entendimento, ele apenas fez uma modificação na ordem  das  oitivas,  colocando  em 

primeiro   lugar  os representantes   das indústrias. 

Tínhamos convocado por último, para que pudéssemos ouvir primeiramente os 

produtores,  depois  prefeitos   e lideranças   das cidades  citrícolas   que  foram  afetadas  por 
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essa saída dos produtores do campo e da atividade. Enfim, o deputado Zico, e no nosso 

entendimento - eu, deputado Marco e o deputado Barros - achamos que não têm problema 

nenhum haver essa inversão. Se necessário for, o deputado Zico sugere que no mês  de  

agosto, alguma pessoa que tenha faltado em alguma oitiva,  ou  queiramos  chamar  

novamente,   poderiam  estar presentes novamente. 

Quero deixar a palavra aberta, principalmente ao deputado Zico e aqueles que 

quiserem se manifestar com relação a essa situação, para que possamos debater algumas 

questões  relacionadas   a nossa Comissão. 

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

 

 

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

Esse é o meu, que tínhamos feito uma  pequena  alteração,  deputado  Barros.  O deputado 

Zico  protocolou  para nós. Você consegue  uma  cópia  para darmos  aos deputados? 

 

O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - Vou pedir  para o Roberto  fazer isso. 

 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Querido, você faz para mim 

por gentileza,   enquanto  conversamos  aqui? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu só queria justificar politicamente por que 

estou propondo a inversão, porque não é justo  que  aprovemos  só pura  e simplesme nte.  

No meu ponto de vista essa CPI tem tudo a ver com aquilo que os pequenos e médios 

produtores do estado de São Paulo sofreram nesses  anos  todos, praticamente  do começo 

da década de 90, quando o governador foi o Mário Covas, que abriu as portas para 

começarmos a fazer essa discussão aqui na Assembleia Legislativa. Acho que na época o 

deputado  Barros Munhoz  não estava  aqui.  É eles  que têm sofrido  esse tempo  todo. 

A informação que tenho é que os citricultores que  ganharam  essa  demanda  no 

CADE, não sabem o título  do acordo. Quem pode nos informar  o que aconteceu no CADE 

é a indústria. Eles que foram multados, por quê? Não é justo trazermos os citricultores 

primeiro, vão falar o quê? Eles querem saber. O papel dessa CPI é dizer  que  a indústr ia 

disse isso, e vocês? A última questão que levantei aqui é se tiver  problemas  e  não  

chegarmos a uma conclusão, podemos reconvocar alguns que colocarem  em dúvida  todo 

esse processo. É essa minha   questão para fazer  a mudança,  o resto está praticamente igual. 
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O SR. MARCO VINHOLI  - PSDB - Pela ordem,  Sr. Presidente. 

 

 

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

Marco. 

 
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - De acordo com o deputado Zico Prado, que 

fez importantes ponderações. Eu só queria ver duas questões aqui. Colocamos convite às 

empresas. Estou começando agora e sou inexperiente, é convite ou convocação? A outra 

questão é se em julho, como estaremos em recesso parlamentar,  e pelo  que  soube a CPI  

não funciona, se poderíamos fazer audiências públicas nesse tempo. Eu  vejo  aqui que  a 

minha região de Catanduva é  a maior  produtora,  se poderíamos  fazer  uma  audiência 

pública  com os produtores  de lá.  Enfim,   se existe  essa possibilidade   no mês  de junho. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Eu acredito  que com relação 

a audiência pública, independentemente  de estarmos  em recesso, podemos fazer  cada um  

na sua região.  Vocês têm alguma    informação? 

 

O SR. - Não poderia  ser como uma  atividade  da Comissão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Deputado Marco, tem que ser 

aprovado por nós, mas aí continua  correndo  o prazo.  Temos  que  deliberar  a aprovação 

das audiências públicas, e o prazo vai se estender. Aí acho que pode ser um pouco  

temeroso,  porque vamos  perder o prazo do trabalho  em Plenário. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela  ordem, Sr. Presidente. 

 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Deputado   Barros. 

 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quero aproveitar e já fazer uma  sugestão.  

Já conversei com alguns colegas no seguinte sentido. Nós estamos espremidos pelo prazo 

agora. Prorrogando, vamos ter mais 45 dias; mesmo com a interrupção  do recesso, vamos  

até o meio de agosto. O que podemos combinar? Deixar acertado com o presidente Cauê  

que ele acate uma  sugestão  nossa, de fazer  um projeto autorizando   o funcionamento  como 
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sexta Comissão, se necessário. Teríamos mais um prazo, senão vai ficar inexequível. É 

importante   que comecemos  esse trabalho  e vamos  até o fim. 

De qualquer maneira, temos que fazer isso. Já estou combinando com o president e 

Cauê de conversarmos a respeito, juntamente com o presidente. Podemos encaminhar, e 

tenho certeza que ele vai concordar com isso. Essa seria a sugestão. E não ter atividade, 

porque a Comissão já é fraca. Temos que reconhecer que o Legislativo está fraco, as 

Comissões estão fracas. Se ainda fazemos uma coisa extraoficial, fica  mais  fraco  ainda. 

Vamos  dar o máximo   de força  que pudermos  à Comissão,  funcionando  regularmente. 

 

O SR. PEDRO KAKÁ  - PTN  - Pela ordem,  Sr. Presidente. 
 

 

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

Kaká. 
 

 

O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Só gostaria de tirar uma dúvida. O processo de 

cartelização faz parte de um modelo que nos encontramos, principalmente. A maioria dos 

produtores com suas fragilidades, as grandes empresas - evidentemente  dentro  da disputa 

da globalização - reúnem cada vez mais forças econômicas. Temos  aqui  duas questões, 

uma é o que ocorreu e motivou a abertura dessa CPI, que pelo o que entendi foram ano 

passado. A outra é se perpetua essa situação com relação aos produtores nesse momento. 

Acho que tem dois focos que devem ser analisados, estamos  analisando  o que passou e 

como foi  tratado, ou estamos  analisando   como é a atual  situação  e como deverá 

ser tratada? 

 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Certamente os dois aspectos, deputado 

Pedro. É importante   saber o que aconteceu,  para evitar  que continue   acontecendo. 

 

O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Dentro da minha informação, e pela lógica, eu  

entendo que esse processo é contínuo. Se o Estado  consegue  controlar  para que  a força  

não seja tão preponderante, mantendo a cadeia produtiva desses produtores de pequeno e 

médio porte, que sustentam esse Estado, acho que é tempo muito exíguo. Acho que os 

deputados Barros Munhoz e o Zico têm toda a razão. Creio que para não façamos um  

serviço   sem a devida  qualidade   que  nossos  produtores  merecem,   penso  que  temos que 
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fazer alongando esse prazo e buscando não procrastinar,  mas  sim  alcançar  o equilíb r io 

entre  as partes.  Muito obrigado. 

 
O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que o deputado Barros Munhoz 

também  poderia  colocar  isso  no Colégio  de Líderes. 

 
O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sem dúvidas. 

 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Podemos conversar com o presidente, e  

também colocar isso como uma questão de que estamos diante de um fato que é discussão 

nessa Casa há pelo menos 20 anos. Nos sentíamos impotente  diante  disso,  mas  depois 

dessa definição do CADE nos abre um horizonte para que  possamos  fazer  alguma  coisa 

aqui no estado de São Paulo, que é o maior produtor de laranja do país, tipo Florida nos 

Estados Unidos. Que possamos garantir que o pequeno produtor volte a ter estímulo para 

começar  a plantar  laranja novamente. 

O que tem de bom nessa CPI é que podemos  incentivar  a agricultura  novamente,  

por isso acho que uma das questões colocadas, deputado Pedro, é que  nós  precisamos 

desse horizonte. Essa foi uma questão que desincentivou boa parte - e o deputado Barros 

Munhoz, que  foi ministro  da Agricultura  sabe do que  estou falando.  Eu tinha  um  primo 

que tinha o sítio inteiro plantado laranja,  e  não  tem  mais nenhum  pé.  Um  pequeno 

produtor  o Marco sabe o que estou dizendo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Presidente, vou pedir licença. O secretário 

David Uip está lá na reunião da bancada, e estão solicitando  minha  presença.  Peço  

desculpas. 

 

O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - Só queria  deixar  registrado. 

 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Nós temos quórum, então está tudo bem. 

Está em boas mãos, em bom caminho. Eu só queria registrar aqui a presença do nosso ex 

secretário adjunto da Agricultura, Dr. Antônio Júlio. Grande companheiro, citricultor, 

agricultor e membro da Sociedade Rural Brasileira. Um grande amigo da Assembleia 

Legislativa   de São Paulo.  É uma  honra  tê-lo presente.  Um grande  abraço, licença. 
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só aceitando a sugestão da discussão da 

prorrogação, para depois vir a propor audiências públicas e outras  atividades  fora  desse 

plano de trabalho. Eu ia pela aprovação do plano de trabalho  apresentado  pelo  deputado 

Zico  Prado, para que possamos  dar sequência  nesses convites. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - A indústria nós não podemos convocar, temos 

que convidar  e depois  podemos  fazer  juridicamente   qualquer  outro papel. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Queria aproveitar e fazer 

quórum ao deputado Barros, agradecer e saudar o  Antônio  Júlio,  que  está  presente 

conosco hoje, e já participou da  primeira  reunião  extraoficial  da  nossa  Comissão. 

Registrar   a presença  do deputado Giriboni,   obrigado  pela presença. 

Acho que podemos fazer esse exercício, o deputado Barros já o fez com o presidente 

Cauê Macris e podemos acatar a sugestão do deputado Zico Prado, e levar esse tema da 

prorrogação para o Colégio de Líderes, fazendo a tratativa com nosso presidente.  Me 

coloco à disposição,  como presidente  dessa Comissão,  para trabalhar  junto  nessa questão. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente. Eu gostaria que no dia 

que fosse colocado no Colégio de Líderes, a presença de toda essa Comissão seria muito 

importante para fortalecer não só a proposta  do Barros  de Munhoz,  mas  mostrar  que  é 

uma  proposta da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Ok, ficamos incumbidos de 

pedir essa visita ao presidente Cauê, e convidar  todos os  deputados  para que  estejam 

juntos conosco. 

 

O SR. PEDRO KAKÁ  - PTN  - Pela ordem,  Sr. Presidente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Deputado  Pedro. 

 

 

O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Eu sei da importância da CPI, dessa Comissão que 

está fazendo todo esse trabalho, mas eu lhe pergunto se não é importante também 

convidarmos a Comissão de Atividades Econômicas  para  acompanhar esse  trabalho, 

porque é matéria  pertinente   à questão. 
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O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Ok deputado Pedro, só para 

darmos andamento e já falamos sobre essa questão. Consultando nossos assessores,  

deputado Marco Vinholi, pode ser feito tanto o convite, quanto a convocação - as duas  

formas podem ser realizadas. O convite não tem a obrigatoriedade de que as pessoas 

convidadas compareçam; a convocação sim. Se a pessoa não vier no convite,  a Comissão 

não tem o que fazer. No caso da convocação, podemos depois tomar medidas como 

condução  coercitiva  ou algo  nesse  sentido,  para que  estejam aqui. 

Mas a sugestão da nossa equipe é que, num primeiro momento,  façamos  o convite, 

seja para as empresas ou pessoas que queiramos que estejam aqui conosco, e se por um 

caso eles não vierem, num segundo  momento  podemos  convocá-los.  Fica  ao  nosso 

critério como vamos deliberar isso, acredito que podemos convidá-los sem  problema  

nenhum. 

O que acontece é que nosso prazo é pequeno, temos que levar isso em consideração. 

Se de repente convidamos e determinada pessoa não vem, vamos perder tempo aprovando 

uma convocação. Vamos ter que avisar disso... Então não sei, acho que seria pertinente 

colocarmos um pouco na balança, para de repente fazermos uma convocação direta.  Acho 

que corremos risco de perder prazo, se fizermos um convite e depois precisar fazer uma 

convocação.  O que vocês  acham?  Eu quero  que o Plenário  opine  nessa questão. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Quero ser bem claro nessa questão. Eu nunca 

tive nenhuma relação com a indústria de laranja, não sei como eles se sentiriam sendo 

convocados. Mas da minha  parte não tenho  problema  algum  em convoca-los.  Eu não sei 

se é de bom tom, não por ter receio, até porque queremos fazer guerra. Se tiver que fazer 

guerra, não tenho problema nenhum em fazer. O problema que levanto aqui  é que  quero 

chegar ao fim da CPI com resultados satisfatórios, principalmente para o produtor de  

laranjas.  Eu tenho  um  único  receio,  mas  o que a Comissão  decidir  aqui... 

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

 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Deputado   Giriboni. 

 

 
O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Também acho que é melhor fazer convite. Em 

outras  CPIs que  participei,   era  a menos  que  fosse  um  caso comprovadamente  irregular, 
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ou que justificasse uma convocação. Mas o primeiro gesto é fazermos um calendário e 

formular   um convite;   se a pessoa não atender,  aí sim  fazemos  a convocação. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Ok, podemos seguir nessa  

linha então? Todos estão de acordo? Até porque  devemos  ter  mais tempo,  pela 

ponderação do deputado Munhoz. Acho que temos tempo para  fazer  o  convite,  e  a 

indústria   também  não é adversária  nesse processo; ela é um  dos entes  que participam. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu queria registrar que precisamos de tempo 

para isso, porque quem coloca a faca no nosso pescoço aqui é o tempo da CPI. Podemos 

fazer um convite, mas que eles também  sejam  compreensivos  conosco,  de  dizer 

claramente se vem  ou não. Aqui o jogo tem que ser limpo.  Agora  ficar  aqui embromando, 

se nos  sentirmos  enrolados  eu sou o primeiro   a dizer  que quero convocação. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Fazemos o convite e 

aguardamos... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - É, a resposta o mais rápido possível.  A CPI,  

não por nossa culpa, tem um prazo mínimo. Deputado Giriboni, por isso fui o primeiro a 

colocar minha opinião pessoal sobre essa questão, vamos primeiro  convidá-los.  Se na 

próxima  reunião  não tivermos   nenhum   sinal... 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Eu só tenho uma ponderação, desculpa 

deputado Pedro Kaká. Como são várias empresas, temos  que  tentar  organizar  isso  para 

que seja eficiente   quando  formos  receber eles aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Eu gostaria até de fazer uma 

colocação, deputado Marco. Nós temos o plano de trabalho apresentado por mim num 

momento, e que o deputado Zico  Prado pediu  vistas  e apresentou  o dele  aqui.  Eu queria 

ver com a Comissão e com os nobres pares, se na questão do deputado Zico, que não tem 

problema nenhum da minha parte que possamos aprovar esse plano de trabalho,  ou fazer  

uma mescla  e aprovar  um,  fazendo  alterações.  No plano  de trabalho  do Zico  não contém 

o nome  das empresas e indústrias  que gostaríamos  de chamar,  então talvez  seja  pertinente 
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a convocação do deputado Marco Vinholi, para que possamos saber quais empresas 

podemos chamar. 

No calendário do Zico já falamos dias sete e oito de junho. No plano de trabalho 

anterior tínhamos os nomes, então acho que é pertinente darmos nomes às empresas que 

vamos convidar, e organizar a forma como faremos. O deputado Zico está propondo dois  

dias, e temos aqui  seis  empresas  que  gostaríamos de ouvir,  e precisamos  organizar  isso 

um pouco  melhor.  Qual a sugestão  de vocês  nesse sentido? 

 

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

 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Deputado   Madalena. 

 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Indo um pouco fora da linha do que todos 

disseram aqui, devido ao tempo  que temos  acho  que  aqueles,  abre aspas, que  tem culpa 

no cartório, devem ser intimados sim, e não convidados. Definir  hoje  quais  são  as  

empresas, porque muitas já admitiram o cartel junto ao CADE, e se você convidar 

obviamente não virão. Fica aqui minha sugestão aos demais pares, para agilizarmos o 

processo. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente. Quero dizer que 

concordo  com o deputado.  Na proposta que a presidência fez,  tem a Citrosuco,  a Cutrale 

e a Louis - todas elas fazem parte da CitrusBR. Essas três com certeza seriam as três 

primeiras,   no meu  ponto de vista. 

 

O SR. MARCO VINHOLI  - PSDB - Pela convocação? 

 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Acho que temos opiniões 

divergentes, e registrar que seria importante votarmos a forma que vamos  chamar  esse 

pessoal para vir,  seja através  de convocação  ou convite.  O que vocês  acham? 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Presidente, observo que não é do mesmo 

campo. Não são empresas que fizeram parte do cartel, mas temos o advento de empresas 

pequenas e médias que também acho importante de ouvir nessa  CPI, porque elas  trazem 

para nós  a realidade   das outras  que  sofrem  o cartel  do lado  da indústria.   Elas  sofrem  o 
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grande monopólio que as empresas têm, e não conseguem crescer  por conta  disso.  Eu 

queria chamar duas ou três pequenas  e médias  indústrias  para que  fossem  ouvidas,  eles 

têm muita   informação   relevante   nesse  sentido,  quanto  a questão da verticalização. 

 
O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - Quais são? 

 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Poderíamos chamar a  Branco Peres.  

Também tem uma nova de Catanduva, que ficou 20 anos para começar  e está  há  seis  

meses, com muita  dificuldade de tocar por conta dessa verticalização.  O resumo  que eles 

me passam é que não conseguem comprar laranja, porque vão os grandes em cima e tiram 

deles. Tem uma  série  de coisas  que poderíamos  ouvir  aqui.  Pode ser a Branco  Peres e a 

do Fachini,   de Catanduva. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Como o deputado Vinholi disse, convocar esses 

que foram  prejudicados  e as empresas  grandes  do cartel.  Essa  é minha opinião. 

 
O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu só gostaria de 

entender, no caso, como levar isso à cabo. Seria um convite ou convocação para um único 

dia? Porque o tema é de uma envergadura que  eu posso imaginar,  que  se convidar  meia 

dúzia de empresas aqui, cada uma com uma versão diferente, será que temos  tempo  hábil 

para fazer? A pergunta é, como V. Exa. efetivamente vai conduzir  isso,  num  único  dia ou 

dois dias? 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - No plano de trabalho do Zico 

ele também colocou dois dias, para que pudéssemos ouvir  dias  sete  e oito.  Estamos  

falando aqui de seis empresas, o deputado Marco sugeriu duas menores - que  também 

sofrem  diretamente,  por conta  do processo  da verticalização,  totalizando oito  empresas. 

Eu acho que poderíamos dividir nesses dois dias; talvez as três mais pesadas - Citrosuco, 

Cutrale  e Dreyfus   para o primeiro   dia.  No próximo  dia convidar  as demais  empresas. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu propus dias sete e oito. O acordo que saiu 

em novembro foi assinado pela Cutrale, Citrovita, Coimbra, Cargill e Bascitrus. A 

Citrosuco/Fisher  também. 
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O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Sr. Presidente, pela ordem. Pela sugestão do 

deputado Vinholi em chamar essas outras duas ou três menores, com certeza eles têm 

conhecimento, já que são do ramo, de modo que minha  opinião  é  inverter.  Primeiro 

convidar essas  empresas  que  têm  conhecimento,  para  que  quando  estivermos 

conversando com os  gigantes,  tenhamos  pelo  menos  um  elemento  mínimo  para 

questionar. 

 

O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - Para transformá-los  em pé de barro. 

 

 

O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Estou imbuído de buscar aquilo que venha a ser o 

equilíbrio. As empresas  grandes  têm seu papel e importância.  O que não pode é deixá-los  

à vontade. Penso que se convidarmos primeiro essas que já estão sofrendo, e são pares da 

mesma atividade, teremos elementos com maiores detalhes, para num  segundo  momento 

saber fazer  o questionamento   com mais  adequação. 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Essa na verdade, deputado 

Pedro, era nossa proposta inicial. Nós ouvirmos todo mundo,  sem exceção,  para que  no 

final tivéssemos subsídios e  argumentos  para  interrogar  ou  questionar as  grandes 

empresas ao final da Comissão. Mas aí em cima da proposta do deputado Zico acabamos 

mexendo  nisso. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas acho que isso não tem  problema  para  

mim.   A proposta que o Pedro faz nos dá mais  informações,   para termos  o  mínimo. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - As duas ou três empresas 

menores. Vamos montar aqui juntos essa proposta  para  darmos  andamento, se  não 

também  ficamos   patinando  na discussão  individual  de cada um - que é importante,     claro 

- mas não avançamos. Temos que deliberar aqui se vamos convidar ou convocar, e temos 

opiniões divergentes. Eu particularmente penso como o deputado Ricardo Madalena, pelo 

menos as grandes empresas poderiam ser convocadas,  até porque  já tem um acordo feito 

no CADE e acredito  que possamos  fazer  isso. 

E dividindo um pouco a minha opinião, de encontro com o deputado Giriboni, fazer 

convite aos demais para deliberarmos isso  aqui.  Precisamos  saber  então  se  vamos 

convidar  primeiro   as pequenas.  Precisamos  deliberar  isso  para avançarmos  aqui. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Do meu ponto de vista, não  sei o Madalena  

que tinha feito proposta divergente ou meio termo, concordo com esse encaminhame nto. 

Convoca as grandes e convida as pequenas, já com datas marcadas. Temos um  

requerimento com o CADE, se ele já puder mandar algumas informações, para nós seria 

importante. 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Já pedimos e eles receberam, 

mas  não mandaram ainda. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Então, acho que cabe agora ao presidente fazer 

uma ligação para o CADE e falar que precisamos desse  documento. Pode pedir  cópia 

digital.   Dia  sete ouvimos   os pequenos,  dia oito  convocamos  os grandes. 

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

ponderação importante, que a do CADE seja  convocação.  Até  pelo  tempo,  acho  que  é 

uma proposta intermediária. As indústrias que estiveram no  acordo  de leniência  e são 

sabidas de fazerem parte do cartel, que sejam convocadas. As  outras  que  sejam 

convidadas,  para nos subsidiarem  de mais   informações. 

Só estamos com algumas divergências de quais são essas empresas, porque algumas 

mudaram de nome, houve fusão, então estamos batendo um pouco as cabeças aqui. Com 

certeza  a Cutrale;  a Louis  Dreyfus,  antiga  Coimbra;  a  Citrovita... 

 

O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - Ela  não mudou  o nome  dela  na fábrica. 

 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Deputado Marco, posso fazer 

uma ponderação? Estou analisando e ouvindo os nobres deputados, e queria insistir um 

pouco com nossos membros, principalmente o deputado  Zico,  porque  estou  analisando 

com nosso pessoal aqui. Fico um pouco preocupado porque acho que o grande  momento  

de termos informações e um debate mais aprofundado, é que quando pudermos ouvir as 

empresas  do que puderem dizer. 

Bem ou mal, com mais profundidade  e informações, já sabemos  e acompanhamos, 

até porque já debatemos aqui de forma extraoficial - inclusive  estava  aqui o Antônio  Júlio 

no  dia  que  fizemos   isso,  antes  de instalarmos   de fato  a CPI. Já ouvimos   os produtores, 
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tem o Viegas da Associtrus, que pode ser ouvido. Eu fico um  pouco  preocupado  de 

estarmos  na frente  dessas grandes  empresas,  e termos  muita  coisa  para debater com eles, 

e não estarmos  munidos  suficientemente  das informações.   Dia  sete já é semana  que vem, 

já fizemos o pedido para o CADE e o deputado Zico fez a sugestão, para que eu, enquanto 

presidente dessa Comissão, ligue para o CADE e tente dar uma agilidade maior nesse 

processo. Vamos  fazer  isso, claro. 

Mas vamos dizer que esses documentos não cheguem em nossa mão a tempo, ou se 

chegar nós não tenhamos tempo de analisa-los da forma que gostaríamos.  Vamos  chegar 

frente a frente com as grandes empresas aqui, sem ter as informações pertinentes para que 

possamos questiona-los. Pode parecer insistência da minha parte, mas fico  preocupado 

porque estamos correndo contra o tempo. As empresas vão sentar aqui conosco e vamos 

perder o grande  momento   de poder questiona- los  sobre as informações. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que isso vai  acontecer  muito. Toda 

CPI quando você começa, vai surgindo dúvidas. Nosso papel  aqui  é fazer  onde  está  a 

trama. Isso vai acontecer até o último  dia  dessa CPI. Inclusive  no relatório,  o debate terá 

que sair por aí. Eu não tenho nenhum problema de que no primeiro dia não esclareçamos  

tudo, porque temos aqui aprovado que podemos reconvocá-los. Temos que  dar o apito 

inicial do jogo, por isso concordo com o deputado  Marco  Vinholi  de que  comecemos 

pelas pequenas, dando um pouco de subsídio para nós, e damos o passo seguinte 

conversando  com as indústrias.   Vamos caminhando. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Mas não seria importante conversar com os 

produtores  antes,  também?  Quanto  mais  informações  tivermos,  melhor. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Hoje eles não têm informação do que o CADE 

decidiu. 

 
O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Eles têm informações sobre o negócio, a 

atividade.   Não seria  prudente  ouvi-los antes? 

 
O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Estou colocando eles para o fim porque o 

interesse deles é saber o que essa CPI está fazendo. Nosso objetivo é aumentar  a produção 

de laranja  no estado... 



14 
 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Dentro da postura do presidente Fernando Cury, 

é que para que ouvíssemos as grandes deveríamos estar munidos de todas as informaçõe s. 

Quanto  mais  informações  tivermos,   mais  rico  fica  o debate. 

 
O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Essa é a minha proposta. O dia que os pequenos 

virem  aqui,  temos  que dizer  para eles  onde chegamos  ouvindo  os grandes. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV  - Acho  que podemos  chamar  os produtores duas 

vezes. 
 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Podemos  chamar  duas,  três vezes.  Esse não é 

o problema. 

 
O SR. EDSON GIRIBONI - PV - O grande debate que provavelmente vai 

acontecer aqui é com as grandes empresas. O foco é isso, pelo que entendo  dessa CPI. 

Então essa conversa deve estar muito bem municiada, porque eles vêm municiados. 

Precisamos ter informações também. Eu como membro vou participar dessa CPI sem ter 

escutado  os produtores  formalmente,   acho  que vou ficar  sem as informações. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Desculpa, eu  também  não  participei da 

primeira reunião com os produtores. Estou falando do período que estou nessa Casa, que 

tenho visto toda a reclamação de quanto o estado de São Paulo perdeu de produção de 

laranja nesses anos todos. Baseado nisso, eu gostaria de que quando os produtores vierem 

aqui, já termos uma conclusão sobre CADE e as empresas. Vocês têm toda a condição de 

daqui para frente  peitá-los  para fazer  isso.  Por isso inverti. 

Estou fazendo isso pelo conhecimento dos anos que  estou  aqui,  não  quero prejudicá-

lo em nenhum momento. Mas tendo todos os subsídios da indústria e do CADE, nós temos  

algo  a dizer  para o produtor. 

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

encaminhamento. Temos várias divergências aqui no sentido do meio de trabalho, que eu 

classifico fazer como: chamar primeiro os produtores ou indústria. Por conta dessa  

divergência de quais serem as empresas, também encaminhar para que sejam as grandes 

aquelas   que   são  da  leniência;    que   o  presidente,   com  a  equipe   técnica,     convoque 
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justamente essas que participaram do cartel reconhecido  pelo CADE. E também  a questão 

de convocação  das grandes  e convite  das pequenas  e médias. 

 
O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Deputado Giriboni, acho que estamos aqui 

querendo dar uma solução para o problema. Se não tivermos motivo explicito, porque as 

grandes são réis confessos, já fizeram acordo no CADE. Nós já sabemos que o pequeno 

sofreu, e ele quer saber qual será a solução. O CADE tem  uma  juíza  que  proibiu  de 

divulgar o resultado. A CPI pode forçar para que possamos ouvir. A juíza proibiu aos 

citricultores   do estado de São Paulo  de saberem o que  aconteceu  no CADE. 

 

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

precisamos ser mais dinâmicos em nossas reuniões, e não ficar esse debate entre nós, que 

acho que não levará a nada. Precisamos falar da parte técnica, como vai ser, fazer a oitiva, 

convocar ou não, quem será ou não, para andarmos com a reunião. Desculpa minha 

interferência,  mas acho que é importante  isso.  Já sabemos  que é o CADE, que é isso,  que 

é aquilo. Sem demérito de ninguém, mas precisamos ser  mais dinâmicos  em  nossas 

reuniões.  Peço sua  interferência. 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Vou interferir acatando a 

sugestão do deputado Ricardo Madalena, indo de encontro com o que disse o deputado 

Marco Vinholi. Como temos opiniões divergentes, deputado Giriboni, temos que dar essa 

dinâmica   que o Ricardo  Madalena  pediu,  e caminhar. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Mas para caminhar, acho que a discussão faz 

parte do processo democrática. Eu tenho opinião, ele tem, então acho que tem que ser 

colocadas todas as opiniões, chegarmos  num  consenso  e avançarmos. O que  não pode é 

um impor uma decisão em cima do outro, o debate faz parte do processo. Com todo  

respeito  ao deputado Madalena,  estamos  discutindo   para chegar  num  bom termo. 

Posso divergir do deputado Zico Prado e do Marco Vinholi, posso concordar, o 

argumento dele pode superar o meu. Acho que faz  parte  do  processo  essa  discussão. 

Todos aqui têm o objetivo de que a CPI caminhe bem. Se não pudermos discutir,  vou 

embora e me  retiro  dessa CPI. 
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O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Não, não. Vamos discutir. O 

que eu acho é que, após a discussão, deputado Giriboni, temos que ter um  

encaminhamento. 

 
O SR. EDSON GIRIBONI - PV - A discussão faz parte do processo, o que não 

pode é uma interminável discussão. Acho que está sendo objetiva, para chegarmos a um 

comum acordo. Tenho a posição divergente do deputado Zico Prado, mas acabo 

concordando. Isso faz  parte do processo  de uma  discussão  democrática  numa  Casa de  

leis. 

 

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

essas opiniões divergentes, quero sugerir que possamos ter três encaminhamentos aqui: 

colocar em votação os planos de trabalho, para caminharmos num consenso; colocar em 

votação se vamos convidar ou convocar; e sugerir que, independente de qual  caminho  

vamos seguir no plano de trabalho e no convite/convocaç ão, que consideremos, como 

sugestão do deputado Marco Vinholi, as grandes empresas, as  que  fazem  parte  da  

leniência.  Denominamos  essas  empresas  como  as grandes,  e aí entendemos se deve  vir 

no início   ou fim,   mediante  nossa  votação. 

Todos concordam que coloquemos isso em votação, para que andemos com nosso 

trabalho? Ou ainda existe, tanto do deputado Giriboni ou qualquer outro aqui, alguma 

argumentação   ou discussão  a ser feita? 

 

O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Pela  ordem,  Sr.  Presidente.  Primeiro 

convidaríamos   quem,  os produtores? 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Temos que aprovar, deputado 

Pedro. Se chegarmos  num  consenso,  não precisa  nem ter votação. 

 
O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Acho que o deputado Giriboni foi  claro,  não 

tem duas propostas. Tem aqui de ouvirmos no dia sete a pequena indústria, que também  

sofre o problema das grandes; dia oito ouvimos os grandes. Tocamos  por aí. O que entendi 

do deputado Giriboni é que precisamos ouvir os citricultores,  é eles  que  nos  interessa. 

Então,  se seguimos   esse  cronograma,   se acharmos   que  no  outro  dia  tem  que  ouvir   os 
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produtores, convidamos para que estejam aqui, porque temos dados novos que surgiram 

dessas duas primeiras. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Então vamos deliberar nosso 

plano de trabalho. Duas datas sugeridas pelo deputado Zico  Prado; dia  sete  de  junho  

vamos  convidar  as pequenas  empresas,  sugeridas   pelo deputado  Marco Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só para registrar, é a Branco Peres, Funcamp 

e a Life. 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Por gentileza, são essas três 

então.  Então  dia  sete vamos  convidar  essas três pequenas. 

 
O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - Quer repetir,  Vinholi? 

 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - A Branco Peres, empresa tradicional  do  

setor; Funcamp, essa de Catanduva que coloquei; e a Life, uma empresa de Tabatinga, 

também  pequena  no setor. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Segunda coisa. Vamos 

deliberar que dia oito de junho vamos ouvir  as  chamadas  grandes  empresas,  que  são as 

que já fazem parte do acordo de leniência do CADE. Essas nós vamos convocar. As 

pequenas  vamos  convidar.  Todo mundo  de acordo? Giriboni,   deputado Pedro, pode ser? 

 

O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Sim, com ressalva de que caso, no dia oito, essa 

Comissão  entender  que não foi  suficiente,   ter uma  nova  convocação. 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Sem problemas. Depois  

vamos seguir deliberando,  mas  vamos  deixar  pré-reservadas duas reuniões  seguintes,  em 

14 e 15 de junho, para que possamos ouvir os produtores. Aí sim, fazendo uma observação 

com o que comentou o deputado Giriboni, nossa ideia é convidar, representando os 

produtores, a Associtrus - Associação Brasileira de Citricultores; a Faesp - Federação de 

Agricultura   do  Estado  de São  Paulo;  a SRB  - Sociedade  Rural  Brasileira;   e queremos 
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incluir nessa mesma etapa, o Fundecitrus - Fundo de Defesa  da Citricultura,  uma  mescla 

entre  os produtores  e indústrias.   Acho  que é pertinente   também ouvirmos. 

Todos  estão  de  acordo,  para  que  possamos  previamente   dar  andamento   nisso? 

Deputado Ricardo? 

 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sim,  de acordo. 

 

 
O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - De acordo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Deputado Marco, as grandes 

empresas  do acordo, para constar em ata. 

 

O SR. MARCO VINHOLI  - PSDB - Cutrale,  Dreyfus,  Citrovita,  Fisher  e Cargill. 

Bascitrus   não sei se existe  mais. 

 

 

O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - Ela  está fundida. 

 

 
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Fica aprovadas aquelas da leniência, e aí 

vamos  estudando  quais são. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Convoca e vem para cá, depois  se der tempo 

de ouvir, ouvimos. Se não ficamos muito no melindre aqui, eles não têm nenhum com o 

pequeno produtor. 

 
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só queria deixar a liberdade para o presidente 

organizar   horários,  conforme  for  fazendo  contato  com eles também. 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Temos a ideia de que sigamos 

aquilo que ficou previamente estabelecido entre nós nas reuniões anteriores, que seria 

inicialmente às quartas-feiras,  às 14 horas. Fizemos  hoje pela  manhã  em virtude  da vinda 

do nosso governador para sancionar a Lei dos Municípios de Interesse Turíst ico, 

excepcionalmente. Como temos dois dias - sete e oito, 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29 - vamos 

organizar   os horários  desses novos  dias,  para que possamos  fazer  nossas reuniões. 



19 
 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só precisamos tomar cuidado, porque esse mês 

tem um feriado  e podemos  correr risco  de fazer  uma  convocação... 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS  - Que se não me  engano  é 14  

e 15, deputado Zico. 

 
O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Então temos que tomar muito  cuidado  com  

isso,  porque já temos  um  calendário  traçado. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Se o deputado Zico me 

permite fazer um aparte, acho que podemos deixar o esqueleto do que  queremos  e 

acabamos de deliberar aqui, de convidar as pequenas empresas primeiro, e convocar as 

grandes do acordo de leniência. A data nós trabalhamos em virtude do feriado,  e eu aviso 

essa Comissão do horário e do dia. Pode ser? Se não me engano, o dia sugerido aqui pelo 

deputado  Zico,  de 14 e 15, é feriado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Justamente. Não podemos fazer aqui nenhuma 

CPI correndo  risco  de não dar quórum. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Estamos de acordo? Então 

damos  nosso encaminhamento,  e declaro  por encerrada... 

 

O SR. PEDRO KAKÁ  - PTN  - Mais  uma  questão de ordem. 

 

 

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

Pedro. 

 

O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Vossa Excelência colocou aqui que as datas não 

devem coincidir com a Comissão de Atividades Econômicas. Na minha colocação, me 

perguntei  se esse tema... 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Me desculpa, querido. O 

deputado Zico sugeriu que não fizéssemos de acordo com a CAE -  Comissão de  

Atividades  Econômicas. 
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O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - E que pudéssemos  fazer  isso  em conjunto. 

 

 
O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - É uma sugestão, porque é um tema  importante  e 

faço parte da Comissão de Atividades Econômicas. Como membro, respeito o presidente 

Itamar  Borges,  e tenho  certeza  que ele  também  terá muito   interesse  de acompanhar. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu também faço parte, queremos que a 

Comissão  toda tenha  informações. 

 
O  SR.  PRESIDENTE FERNANDO   CURY   -   PPS    -  Deputado Pedro, 

consultando nossa equipe técnica, para que isso aconteça temos que aprovar, tanto nessa 

Comissão, quanto na Comissão de Atividades Econômicas. Acho que da nossa parte 

podemos fazer isso já, é permitido? Então todos os deputados aprovam que façamos essas 

reuniões? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não tem nenhum problema regimental, né 

Luzia? Só tem que ficar claro que a convocação é da CPI. A Comissão faz parte como 

convidada  e interessada. 

 
O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Nossa equipe está achando 

que é mais fácil tocarmos nossa Comissão, e convidar os membros da CAE para vir. Se 

aprovarmos isso aqui e eles aprovarem lá, temos que  aprovar  quais  termos  que vamos 

tratar nessas reuniões,  e isso dificulta  um pouco mais.  Acho que fica  mais  fácil   deliberar... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu proponho que o Pedro coloque isso na 

Comissão  de Atividades  Econômicas,   convidamos   e vamos. 

 

O SR. PEDRO KAKÁ - PTN - Na verdade, é uma sugestão  de convite.  Aqueles 

que entenderem saudável  e de interesse  em participar...  Porque na atual  situação,  é talvez 

o principal tema que versa na Casa. Tenho certeza que parte da Comissão de Atividades 

Econômicas terá interesse  em acompanhar.  Se não  fizemos esse comunicado, de repente 

eles podem se sentir, não digo desprestigiados, mas por fora de um tema de envergadura 

muito   importante,   que é tema  da Comissão. 
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O SR. PRESIDENTE  FERNANDO CURY  - PPS  - Então  vamos  convidá-los, é 

isso? 
 

 

O SR. JOSÉ ZICO  PRADO - PT - Isso, oficialmente   fazer  um convite  da CPI. 

 

 

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CURY - PPS - Então para encerrarmos, 

relembrando, primeiro dia as pequenas empresas convidadas e no segundo dia as grandes 

empresas convocadas. O terceiro item aprovado  por nós aqui é convidarmos  a CAE para 

que estejam conosco em nossas próximas reuniões. Ok? Obrigado a todos, uma ótima 

quarta-feira  para todo mundo. 

 

* * * 


