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O SR. PRESIDENTE (Deputado Homero Pereira) - Havendo número
regimental, declaro aberta a terceira reunião extraordinária deliberativa da
Subcomissão Especial destinada a analisar e propor medidas sobre o processo de
aquisição de áreas rurais e sua utilização no Brasil por pessoas físicas e jurídicas
estrangeiras, convocada para discussão e votação dos requerimentos em pauta.
Solicito ao Secretário que proceda à leitura da ata da segunda reunião
ordinária desta Comissão, realizada em 28 de junho de 2011.
O SR. DEPUTADO BETO FARO - Sr. Presidente, solicito dispensa da leitura
da ata, uma vez que já foi amplamente divulgada e que todos os Parlamentares têm
dela conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Homero Pereira) - Em discussão o
requerimento de dispensa da leitura da ata apresentado pelo Deputado Beto Faro.
(Pausa.)
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em discussão a ata.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Vamos dar início à discussão e votação dos requerimentos constantes da
pauta.
O primeiro requerimento é de autoria do Deputado Beto Faro e “requer que
seja oficiada solicitação à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça — CNJ,
demandando iniciativa por parte dessa instância do órgão de controle externo do
Judiciário no sentido de solicitar aos cartórios do País, para fins de subsídios aos
trabalhos desta Subcomissão, informações detalhadas acerca das obrigações
fixadas no art. 10 da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, ratificadas pelo parecer
da AGU de janeiro de 2008.”
Com a palavra o autor do requerimento, Deputado Beto Faro.
O SR. DEPUTADO BETO FARO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
a própria redação do requerimento já se autoexplica.
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Peço a esta Comissão oficie ao CNJ, para que tenhamos efetivamente os
dados, se não todos — o representante aqui da AGU já disse que hoje não tem
esses dados por completo —, pelo menos os dados que nos podem auxiliar nesse
processo. V.Exa. mesmo sugeriu que trabalhássemos no relatório a questão do
prazo para estabelecer o recadastramento. Mas que possamos ter esses dados.
A lei exigia esse procedimento. Muitos cartórios fizeram isso. Depois, houve
a interpretação de que não era obrigatório. O fato é que há muitos dados que
podemos ter para subsidiar nossos trabalhos, de modo que estou pedindo à
Comissão que requeira esses dados para nos servirem de auxílio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Homero Pereira) - Em discussão o
requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem o queira discutir, coloco o requerimento em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O segundo requerimento é também de autoria do Deputado Beto Faro e
requer informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre dados do
Cadastro Rural.
Com a palavra o Deputado Beto Faro, autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO BETO FARO - Sr. Presidente, como no anterior, apenas
dirigido à instância diferente, pretende este requerimento buscar, já no cadastro do
INCRA, que está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, informações.
O cadastro do INCRA dispõe hoje do registro de propriedades de estrangeiros,
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e essas informações poderão subsidiar nosso
trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Homero Pereira) - Em discussão o
requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem o queira discutir, coloco o requerimento em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O próximo requerimento é de minha autoria. Para defendê-lo, passo a
Presidência ao Deputado Beto Faro. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Faro) - Requerimento do Sr. Deputado
Homero Pereira que “solicita sejam convidados debatedores para audiências a
serem realizadas no âmbito da Subcomissão Especial destinada a analisar e propor
medidas sobre o processo de aquisição de áreas rurais e suas utilizações, no Brasil,
por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras".
Com a palavra o proponente do requerimento.
O SR. DEPUTADO HOMERO PEREIRA - Sr. Presidente, a ideia é tentarmos
colher as informações das pessoas, especialistas nessa matéria em todo o País.
Neste caso, solicitamos para ingressar no rol de convidados, que temos aprovados
em requerimentos anteriores, a Sra. Maria Cecília Ladeira de Almeida, exProcuradora-Chefe do INCRA, de São Paulo, especialista em Direito Agrário; o Sr.
Lutero de Paiva Pereira, advogado; o Sr. Paulo Rabello de Castro, que é um rating,
na área da agência brasileira de classificação de riscos; e o Sr. Geraldo Magela da
Cruz Quintão, ex-Advogado-Geral da União. Achamos que são pessoas capazes de
contribuir com o nosso debate. Eu acho que há pessoas aqui que fazem parte dos
requerimentos anteriores.
Sr. Presidente, é para isso que pedimos apoio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Faro) - Em discussão o requerimento
do Deputado Homero Pereira.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como
estão. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Passo a coordenação dos trabalhos ao Presidente, Deputado Homero
Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Homero Pereira) - Daqui a alguns dias vão
estar bem animadas as nossas reuniões, porque haverá um debate acirrado. Por
enquanto, vai embalando assim. Tomara que o recesso... Por falar em recesso, vou
encerrar esta reunião extraordinária — foram aprovados os dois requerimentos —,
antes convocando, em princípio, para a próxima terça-feira, outra reunião.
Vamos ficar pré-agendados para a próxima terça-feira, dia 12. A nossa ideia é
estabelecer

calendário

para

que

sejam

sempre

às

terças-feiras.

Hoje,
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excepcionalmente, estamos realizando esta reunião na quarta-feira, porque tivemos
de aprovar no período da manhã o cronograma de trabalho. Por isso, ficou para a
quarta-feira,

e

a

Comissão

de

Agricultura,

Pecuária,

Abastecimento

e

Desenvolvimento Rural só funciona na quarta-feira. Então, aprovamos hoje. Mas, na
próxima semana, retomaremos a partir das terças-feiras.
Esperamos que na próxima terça-feira possamos identificar membros oficiais
do Poder Executivo, de acordo com o nosso rol de convidados já aprovados. Vamos
ver se três representantes do Poder Executivo poderão estar aqui ou do Poder
Judiciário. Vamos identificar. Divulgaremos o horário e local da reunião da próxima
terça-feira. Não sendo possível realizar na próxima terça-feira, certamente vamos ter
de deixar para depois do recesso. Nós informaremos a todos oportunamente. Mas,
certamente, será na primeira terça-feira, após o recesso. Ou será no dia 12, na
próxima terça-feira ou na primeira terça-feira, após o recesso. Mas a expectativa é
que possamos evoluir. A nossa Subcomissão está adiantando alguns passos
importantes para podermos ouvir essas pessoas.
O Deputado Beto Faro vai ter bastante trabalho com as notas taquigráficas,
das sugestões que foram encaminhadas pelo Dr. Fernando. Mas pretendemos, no
prazo de 180 dias, produzir relatório consistente, que seja útil em relação a essa
matéria para o País.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando outra
para a próxima terça-feira, dia 12, com local e horas a serem definidos.
Muito obrigado.
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