COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS
PROJETOS ESTRATÉGICOS DAS FORÇAS ARMADAS
54ª Legislatura - 3ª Sessão Legislativa

REUNIÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013.

Às quatorze horas e cinquenta e um minutos do dia vinte e seis de março de
dois mil e treze, reuniu-se a Subcomissão Permanente Para o
Acompanhamento dos Projetos Estratégicos das Forças Armadas na Sala de
Reuniões do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos
Deputados, com a presença do grupo de trabalho em apoio aos trabalhos da
Subcomissão. Estiveram presentes os Senhores Deputados: Perpétua Almeida
– Presidenta da Subcomissão; Deputado Hugo Napoleão – Relator Parcial da
Subcomissão e membro da CREDN; Deputado Leonardo Gadelha – Relator
Parcial da Subcomissão e membro da CREDN; Daniela Simonini – Gerente de
Relações Institucionais da Embraer; David Serafim Sicca Lopes – Assessor no
Ministério da Defesa; Eduardo Brick – Professor na Universidade Federal
Fluminense; Jairo Cândido – Diretor Titular do COMDEFESA da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo; Manoel Antônio Nogueira – Diretor na
Odebrecht; Coronel Ney Oliveira Müller – Assessor Parlamentar do Ministério
da Defesa; Ricardo de Mattos Cunha – da área de desenvolvimento de
Negócios da Odebrecht; Ronaldo Carmona – Pesquisador do Departamento de
Geografia da Universidade de São Paulo (USP); Sami Youssef Hassuani –
Presidente da ABIMDE ( Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de
Defesa e Segurança) e presidente da Avibrás e Valfrânio Ferreira da Silva –
Assessor Parlamentar no Ministério da Defesa. A Deputada Perpétua Almeida
abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos e ressaltou a necessidade
e relevância da atuação em conjunto desta Subcomissão com o Grupo de
Trabalho, a fim de proporcionar maior aprofundamento do debate sobre defesa
nacional pelo parlamento, em sintonia com a área empresarial e acadêmica,
tendo em vista os inúmeros desafios que se colocam a partir da ascenção
internacional do Brasil e das necessidades de reaparelhamento das Forças
Armadas. Reforçou que se pretende estabelecer Plano de trabalho para
Reuniões e visitas de monitoramento dos grandes projetos estratégicos e às
empresas estratégicas de Defesa, a serem realizadas no correr da sessão
legislativa, e concluir Relatório em esforço conjunto da Subcomissão com o

Grupo de Trabalho a ser apresentado à Presidente da República e ao Ministro
da Defesa até o final de 2013. Em seguida, passou a palavra ao Pesquisador
Ronaldo Carmona que apresentou e distribuiu, por encargo da presidente da
Subcomissão, Proposta de Calendário 2013 e fez exposição de Proposta de
Roteiro para o Relatório, que abordava, fundamentalmente, os temas: (1)
construção de justificativa estratégica quanto à necessidade de dar salto de
qualidade na capacidade brasileira de Defesa; (2) diagnóstico da atual Base
Industrial da Defesa brasileira; (3) estudo sobre o modo como alguns países
financiam o equipamento de suas Forças Armadas e como se portam em
relação ao desenvolvimento da Indústria Nacional de Defesa; e (4) análise de
políticas para o desenvolvimento da Indústria Brasileira de Defesa e
alternativas para o financiamento dos projetos estratégicos e do complexo
industrial e científico nacional de Defesa. O deputado Leonardo Gadelha
manifestou apoio à iniciativa, destacou a grandiosidade do trabalho, e propôs
conjuntamente buscar meios para concretizar este trabalho. O deputado Hugo
Napoleão também utilizou a palavra para apoiar a iniciativa e destacar sua
importância no contexto do trabalho de fortalecimento das Forças Armadas
brasileiras. O professor Eduardo Brick se propôs a contribuir fazendo uma
apresentação sobre Indústria de Defesa a partir dos estudos que têm realizado
sobre o tema. Ficou indicado que tal apresentação poderia se realizar na
próxima reunião da Subcomissão que, em comum acordo, será realizada em
São José dos Campos, na Avibrás, no dia vinte e três de abril, terça-feira, no
período da tarde, conforme previsto no calendário que fora distribuído aos
membros. Aos presentes, incumbiu-se a tarefa de avaliar as datas constantes
do Calendário distribuído e apresentar sugestões via e-mail. O presidente da
ABIMDE e da Avibrás, Sami Youssef Hassuani se manifestou, apoiando os
termos do roteiro proposto, que seria de grande importância para a
consolidação da Indústria de Defesa. Também o Diretor da Fiesp, Jairo
Cândido, pediu a palavra para apoiar o trabalho, ressaltando a importância de
que este resulte numa discussão aprofundada sobre a verdadeira vocação que
leve ao desenvolvimento da Industria Nacional de Defesa. Houve consenso
entre os presentes quanto ao roteiro proposto pelo pesquisador Ronaldo
Carmona, o qual fará parte integrante desta ata e será distribuído aos membros
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Antes de encerrar
a reunião a Presidenta, Deputada Perpétua Almeida mencionou que
apresentará proposta para realizar Comissão Geral sobre o Livro Branco na
Câmara dos Deputados e reforçou a importância da formação de um grupo
coeso de parlamentares com os representantes das empresas e da academia
para interlocução com o Poder Executivo, o que havia sido endossado pelos
demais parlamentares presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrou a
presente reunião às dezesseis horas, antes convocando a próxima reunião da
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Subcomissão com o Grupo Parlamentar para o dia vinte e três de abril em São
José dos Campos. E, para constar, eu ______________________, Elizabeth
Gomes de Lima Santos, Secretária da Subcomissão, lavrei a presente Ata,
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pela Presidenta, Deputada
Perpétua Almeida, ________________________, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados. x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x –
x – x – x – x – x.
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