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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Boa tarde, Sras. e Srs. 

Parlamentares. Nós vamos iniciar a Ordem do Dia fazendo a abertura da reunião. 

 Havendo número regimental, declaro aberta a 14ª Reunião Ordinária da 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.299, de 2002, 

do Senado Federal, e apensados. 

 Nós vamos começar a reunião. Todos podem se manifestar, mas peço que o 

façam de maneira educada e silenciosa. 

 Encontra-se sobre a mesa o requerimento de alteração... 

 Por favor, peço silêncio, senão vou ter que pedir que saiam. Eu gostaria que 

ficassem, mas quero a colaboração de todos. 

 Encontra-se sobre a mesa o requerimento de alteração da ordem dos 

trabalhos, de iniciativa do Deputado Alessandro Molon, que passo a ler. 

  Sra. Presidente, nos termos do § 1º do art. 50, 

combinado com o art. 117, inciso XVI, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeremos inversão 

da ordem dos trabalhos da Comissão Especial do PL 

6.299/02, que regula defensivos fitossanitários, para que 

sejam apreciados na seguinte sequência: primeiro, 

discussão e votação da ata da reunião anterior; segundo, 

Ordem do Dia; terceiro, Expediente. 

  Sala de Reuniões, 8 de maio de 2018. 

  Deputado Alessandro Molon. 

 Encaminhamento da votação. 

 Com a palavra o Deputado Alessandro Molon, para encaminhar a favor do 

requerimento, por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Muito obrigado, Sra. 

Presidente. Quero cumprimentar V.Exa., os demais colegas, o Relator, os servidores 

da Casa e, em especial, as representações da sociedade civil brasileira aqui 

presentes. Quero dizer a elas que são muito bem-vindas, que esta Casa é delas, é 

do povo brasileiro. 

 O nosso intuito, com essa inversão da ordem dos trabalhos, Sra. Presidente, 

primeiro, é garantir que a ata da reunião anterior seja lida e que, durante a leitura e a 
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discussão da ata, possamos, desde já, chamar a atenção dos colegas desta 

Comissão, dos membros da Casa, de todos os presentes e do povo brasileiro para a 

gravidade do que se tenta aprovar nesta Comissão. 

 Eu tenho em minhas mãos uma série de notas técnicas do Ministério Público 

Federal, do Ministério Público do Trabalho, da FIOCRUZ, do IBAMA, do 

Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do 

Ministério da Saúde, entre outras notas técnicas. 

 O Brasil já é campeão mundial no uso e no consumo de agrotóxicos. Eu 

mesmo tive a oportunidade, Sra. Presidente, de conversar com pesquisadores do 

Instituto Nacional de Câncer e ouvir deles que o crescimento da incidência de 

diversos tipos de câncer no Brasil está ligado cientificamente ao uso quase 

indiscriminado e sem freios de agrotóxicos. Essa falta de cuidado no uso de 

agrotóxicos já existe e tem produzido sérias e graves consequências para a saúde 

das brasileiras e dos brasileiros. Trata-se de colocar veneno no prato dos nossos 

filhos e das nossas filhas, de servir um prato de arroz e feijão com veneno para as 

nossas crianças. 

 Lamentavelmente ainda são muito poucos os que podem pagar por produtos 

orgânicos, livres do veneno que se joga na maioria das plantações brasileiras. 

Certamente isso aumenta a produtividade e o lucro de quem vende, sobretudo para 

a exportação. Entretanto, isso está colocando em risco a saúde das brasileiras e dos 

brasileiros, está causando graves malefícios. Isso afeta não apenas a saúde das 

pessoas, mas do ambiente como um todo. Os agrotóxicos contaminam as nossas 

terras, as nossas águas, os nossos rios. Portanto, há uma fartura no uso e na 

distribuição de veneno para todo o País, para toda a nossa população. 

 Não aceitaremos que essa proposta seja votada e aprovada nesta Comissão 

como se fosse uma medida positiva ao povo brasileiro — não é. Ela é um grave 

retrocesso, que pode atender a alguns interesses econômicos, mas que não 

interessa à proteção da saúde da população brasileira, do meio ambiente brasileiro, 

da vida no Brasil. 

 Por isso, vamos fazer um duro combate a essa proposta durante a sua 

tramitação. Obstruiremos a sua votação com o máximo de nossas forças e faremos 

de tudo para que o seu relatório não seja aprovado. Vamos levar essa luta aonde for 
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necessário. Se a proposta for aprovada nesta Comissão, vamos ao Plenário da 

Casa. Se for aprovada nas duas Casas, vamos aos Tribunais. É evidente que se 

trata de um gravíssimo retrocesso. As notas técnicas mostram isso, mostram, 

inclusive, a inconstitucionalidade do que se quer propor. 

 Então, para que tudo isso possa ficar claro a todas as pessoas, nós vamos 

nos inscrever para nos posicionar sobre todos os requerimentos, vamos usar todas 

as inscrições e vamos fazer uma dura obstrução, em especial nesta Comissão, que 

ficou tanto tempo sem funcionar, Sra. Presidente, e que agora quer aprovar, às 

pressas, ao apagar das luzes de um ano eleitoral, um projeto com essas 

gravíssimas consequências, para as quais nós temos alertado. Vamos continuar a 

alertar a todos, com outros argumentos ao longo desse debate. 

 Por isso, nós dizemos “não” ao pacote do veneno. Nós vamos tentar impedir 

que essa votação aconteça e queremos, por essa razão, inverter a ordem dos 

trabalhos. Encaminhamos o voto “sim”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - O Deputado Aelton 

Freitas tem a palavra por 5 minutos para encaminhar contrariamente. (Pausa.) 

 V.Exa. é a favor da não inversão de pauta? Então, vamos colocar em 

votação. 

 Em votação o requerimento de autoria... 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Não haverá orientação, Presidente? 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Não haverá encaminhamento? 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Quero orientar a bancada. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - V.Exa. pode orientar, 

Deputado Chico Alencar. 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Sra. Presidente, eu represento aqui, 

com muita honra, a bancada do Partido Socialismo e Liberdade. Nós entendemos, 

como creio que todos os Parlamentares aqui, que ninguém representa apenas 

aquele que o financiou na campanha. Nós todos aqui viemos ainda da época do 

financiamento empresarial privado, nem mesmo representamos exclusivamente a 

compreensão individual de cada um. 

 Por isso, aquilo que o Deputado Molon destacou como expressão de muitos 

setores importantes da sociedade, a exemplo da Fundação Oswaldo Cruz — 
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FIOCRUZ, do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 

Trabalhador do Ministério da Saúde, do IBAMA. São 271 entidades — quase 300 

entidades — da sociedade preocupadas com a qualidade de vida dos brasileiros e 

das brasileiras. Tudo isso tem que ser levado em conta. 

 Então, essa matéria exige muito debate, muita exposição pública e muita 

transparência, sem o que estaremos marcados pela ilegitimidade na tramitação 

legislativa. 

 Por isso, o nosso voto é favorável à proposta de inversão de pauta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Vamos à votação. 

 Como vota o PT? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Quero orientar a bancada do 

PSB, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - O PT pode orientar a 

bancada. Depois, será o PSB. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Sra. Presidente, nosso encaminhamento 

é favorável à inversão, porque este relatório que está disponível, na verdade, é a 

fotografia dos interesses das empresas que fabricam e distribuem os agroquímicos e 

os agrotóxicos — o veneno. 

 Para se ter uma ideia, já há na sociedade uma declaração, um manifesto, 

com mais de 150 organizações da sociedade civil, entre movimentos e entidades; já 

há manifestação do Ministério Público; já há manifestação dos próprios setores do 

Governo na área de saúde e meio ambiente. 

 É necessário entender que este relatório espelha a vontade das empresas 

desta área, que movimentam em recursos 30 bilhões de reais por ano, no Brasil, 

tendo1 bilhão de reais em isenção fiscal para produzir agrotóxicos. Ou seja, é 

assegurado 1 bilhão de reais em isenção fiscal para essas empresas produzirem 

veneno, que está contaminando o meio ambiente, os mananciais. 

 Só para entenderem, hoje o segundo maior fator de contaminação dos 

mananciais, locais onde pegamos água para nós e para os animais bebermos, são 

os agroquímicos, principalmente os agrotóxicos. 

 Se colocarmos na balança o impacto para a área da saúde, para o povo 

brasileiro, para o Orçamento da União, que terá de tratar das doenças causadas 
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pelo uso do agrotóxico na alimentação, mais o montante de 1 bilhão de reais em 

isenção fiscal, vamos verificar que estamos na contramão da história, tanto é que o 

hemisfério norte está trabalhando com uma legislação completamente diferente, 

num caminho de um dia não haver mais agrotóxico. 

 Esse relatório vai na contramão daquilo que está fazendo a humanidade, 

principalmente aqueles que estão decidindo as políticas no hemisfério norte. Estou 

falando da Europa e dos Estados Unidos. 

 Portanto, corremos o risco de, logo à frente, não termos mercado para 

exportar a nossa produção agrícola, porque as populações dos países importadores 

não vão querer mais comprar grãos com veneno do Brasil. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado Nilto 

Tatto. 

 Para orientação da bancada, como vota o PMDB? 

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA - Sra. Presidenta, o 

PMDB vota contra a inversão. Eu sou engenheiro agrônomo e conheço muito as 

questões agrícolas. Eu trabalhei muitos e muitos anos da minha vida como 

extensionista rural, atendendo diretamente as famílias de agricultores. As plantas, 

tais quais os animais e o ser humano, ficam doentes. Existem pragas que atacam as 

plantas. Se não combatermos as pragas, as doenças, os fungos, as bactérias, 

evidentemente não vamos conseguir a mesma produtividade, o Brasil não vai 

continuar na condição em que está hoje em termos de produção de alimentos, que, 

aliás, é um dos principais fatores de exportação e de superávit. 

 Por isso, Sra. Presidente, eu voto contra a inversão, com a plena convicção 

de que não conseguiríamos manter a produção como a estamos mantendo. Além do 

mais, estamos com uma legislação extremamente ultrapassada. Hoje o registro de 

um produto novo demora muitas vezes 8 anos ou mais. Os nossos agricultores, os 

nossos produtores, mesmo os pequenos produtores — e eu sou de uma região de 

pequenos produtores de cebola, que plantam em média 3 ou 4 hectares por família 

—, não conseguiriam produzir cebola sem a utilização de defensivos agrícolas. 

 Por isso, eu sou contra a inversão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PP? 
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 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Sra. Presidente, colegas Deputados, o 

Partido Progressista orienta contra o requerimento. Faz 2 anos que esta Comissão 

está em andamento. É de suma importância tratar desse assunto importantíssimo. 

Acho que do mérito podemos tratar depois — para ser bem objetivo. 

 Votamos “não”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PSDB? 

(Pausa.) 

 Como vota o DEM? (Pausa.) 

 Como vota o PR? 

 O SR. DEPUTADO AELTON FREITAS - Sra. Presidente, o PR vota contra a 

inversão. E quero usar as mesmas palavras do companheiro do PMDB. Sou 

engenheiro agrônomo de formação, fui Presidente da EMATER em Minas Gerais, 

assistente técnico. Não vejo por que há manifesto dessa natureza se queremos 

aumentar nossa produção e produtividade. 

 Somos contra a inversão e vamos votar a favor da matéria. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PSD? 

(Pausa.) 

 Como vota o PSB? (Pausa.) 

 Como vota o PRB? (Pausa.) 

 Como vota o PDT? (Pausa.) 

 Como vota o Podemos? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, V.Exa. pulou o 

PSB. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Não. Chamei o PSB.  

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Eu entendi PSD. Desculpe-me.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PSB? 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Obrigado, Presidente.  

 Presidente, o PSB vota a favor da inversão. E eu quero aproveitar esta 

oportunidade para dar uma explicação. Alguns colegas estão perguntando: “Por que 

não combater as pragas? O que V.Exas. têm contra aumentar a produtividade?” 

Nada. Nós somos a favor de aumentar a produtividade. Nós só não queremos fazer 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 6299/02 - Regula Defensivos Fitossanitários 
 Número: 0247/18  08/05/2018 
 
 

 7 

isso matando as pessoas. É só isso. Nós queremos que a produtividade cresça sem 

que as pessoas sejam mortas. (Palmas.) 

 Nós apresentamos um requerimento para que o Instituto Nacional de Câncer 

— INCA fosse ouvido numa audiência pública, porque, em nenhum momento do 

parecer do Relator, segundo a nota técnica do Ministério Público Federal, o direito à 

saúde é mencionado. O direito à saúde é um dos mais importantes, porque ele é 

fundamental para a garantia do mais importante direito: o direito à vida.  

 Nós não temos nada contra a produtividade, mas nós somos a favor da saúde 

do povo brasileiro.  

 Por isso, votamos “sim”.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PTB? 

(Pausa.) 

 Como vota o PROS? (Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o Solidariedade? (Pausa.) 

 Como vota o PPS? (Pausa.) 

 Como vota o Avante? (Pausa.) 

 Como vota o PSOL? 

 (Não identificado) - Já orientou, Presidente.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Não, ainda não. 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Pelo visto, o meu poder de 

argumentação incomoda, assusta. Eu vou usar o minutinho que temos para dizer 

"sim", como solicitou a Presidente, e para lembrar também que a população nos 

observa. A sociedade nos acompanha como é de seu direito e dever.  

 O Brasil, como se sabe, é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, que o 

projeto pretende edulcorar com o nome de defensivos fitossanitários, da série 

eufemismos enganosos.  

 Em segundo lugar, a União Europeia já proíbe 22 da meia centena de 

produtos desse tipo mais usados no Brasil. Em terceiro lugar, lembro-me de Lima 

Barreto, que falava do mistério da progressiva miséria da nossa maior riqueza, na 

República Velha, que era... 

 (Desligamento automático do microfone.) 
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 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Permita-me só a última frase, 

Presidente. 

 (Não identificado) - Tempo. 

 (Não identificado) - Acabou, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Calma, gente! “Tempo.” “Já falou.” 

“Acabou, Presidente.” V.Exas. não querem mesmo o debate. Acho que faltam 

argumentos e aí usam o cronômetro.  

 O agrotóxico está dentro do sistema do agronegócio. É verdade: o 

agronegócio tem um peso fantástico na balança de exportações, na economia 

brasileira, e tem prosperado. É curioso como se exige tanto, que quem está tão bem 

tenha mais e mais e mais, se descuidando do fundamental.  

 Aumentar a produção e a produtividade, muito bem, mas diminuir a qualidade 

de vida da população brasileira, de maneira alguma! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PV? 

(Pausa.) 

 Como vota o PHS? (Pausa.) 

 Como vota o PEN? (Pausa.) 

 Como vota o Governo? (Pausa.) 

 Como vota a Maioria? (Pausa.) 

 Como vota a Minoria? (Pausa.) 

 Como vota a Oposição? (Pausa.) 

 Como vota o PSL? 

 O SR. DEPUTADO PROFESSOR VICTÓRIO GALLI - O PSL, Presidente, 

vota “não”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Em votação o 

requerimento de alteração da ordem dos trabalhos. 

 As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram, e os contrários se manifestem. (Pausa.) 

 Foi rejeitado o requerimento. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Verificação, Presidente, 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Verificação conjunta, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Concedida a verificação. 
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 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - O PT entra em obstrução. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - O PSB entra em obstrução 

também, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - O PSOL entra em obstrução, pela 

saúde da população. 

 (Processo de votação.) 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Sim. Pode falar. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Sra. Presidente, eu queria fazer uma 

proposta aos Deputados da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária e aos 

colegas que já estão se opondo ao relatório. Até pelo tempo em que ficamos sem 

reunião na Comissão e como ao relatório se deu entrada semana passada, pela 

regra, hoje devemos avançar — vamos pedir vista e pode ser que, de repente, todo 

mundo peça vista —, e o relatório irá à votação já na próxima semana. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Se houver pedido de 

vista, pelo Regimento, o prazo é de duas sessões. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - São duas sessões no plenário da Casa 

— estão me esclarecendo aqui. Então, até porque há um conjunto grande de 

Parlamentares aqui, como esse é um tema muito caro à sociedade, muito caro ao 

setor agrícola, muito importante, basta vermos o quanto isso mobiliza a sociedade, e 

nós temos um relatório que muita gente quer discutir, quer conhecer, eu proponho 

que, na semana que vem ainda, na próxima reunião desta Comissão, asseguremos 

o debate e façamos a votação na terceira semana. 

 Estou pedindo aqui inclusive ao PSB e ao PSOL que façamos este acordo: 

retirarmos o kit obstrução, para assegurarmos que façamos um debate hoje e um 

debate na próxima reunião da Comissão, para depois votarmos. Na semana que 

vem, Relator, Deputado Nishimori, no debate, podemos verificar o que é possível 

incorporar ao relatório, porque, pelo Regimento, só o Relator pode incorporar algo 

nesse processo. Se não ficarmos contentes, se não der nada certo na semana que 

vem, é evidente que, na terceira semana, voltaremos a disputar normalmente. Peço 

que possamos abrir a possibilidade de aprofundarmos o debate na próxima semana 
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e tentarmos acordar um relatório. Se não o acordarmos, na terceira semana 

debateremos e votaremos. Nós somos minoria. V.Exas. sabem que têm voto. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Só para esclarecer: todo esse 

processo seria sem kit obstrução? 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Não. Eu estou propondo aqui inclusive 

que o retiraríamos hoje, desde que fosse acordado... 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - E semana que vem abriríamos a 

discussão sem inversão de pauta, sem isso, sem aquilo? 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Também... Também... 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Na votação final, não. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Não. Espera aí. Explico, volto a falar: na 

semana que vem, normalmente, debateríamos. O kit obstrução voltaria na terceira 

semana, se não acordarmos o texto, porque se o Relator... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Não, não. Deputado Covatti, V.Exas. 

têm... Isso está claro aqui.  

 O pedido que faço é de quem é minoria, mas que está alertando V.Exas. de 

que esse é um debate muito caro ao conjunto da sociedade. Nós também temos o 

entendimento de que precisamos avançar em parte da legislação de agrotóxico. O 

problema é que precisamos debater mais o relatório que está aí. Eu não sei se o 

relatório está muito claro também para o próprio conjunto da agricultura. Estou 

falando inclusive para os Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, não 

sei se todos estão de acordo completamente com o relatório. Acho que precisamos 

debatê-lo com mais profundidade. 

 O que estou pedindo aqui é que tenhamos esta reunião e a próxima sem kit 

obstrução. Vamos fazer o debate. Na terceira semana, vamos à votação. Se não 

forem incorporadas ao relatório as questões que acharmos importantes, vamos 

disputá-las na terceira semana e depois no plenário, daí para frente. É isso que eu 

peço, Deputado Nishimori. 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Vamos organizar as 

falas. Pediu-me a palavra primeiramente o Deputado Nilson Leitão, depois o 
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Deputado Sergio Souza, o Deputado Covatti Filho, o Relator e o Deputado Marcos 

Montes, nessa ordem. 

 Tem a palavra o Deputado Nilson Leitão. 

 O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sra. Presidente, Sr. Relator, a única 

preocupação que eu tenho, querido Deputado Tatto, Líder do PT, é que, daqui a 3 

semanas, praticamente estaremos numa situação ainda mais complicada do que 

esta. 

 Quanto ao debate que o PT, a REDE, o PSOL e outros partidos querem fazer 

semana que vem, eu acho que é normal o debate entre Deputados, mais uma vez, 

do relatório — eu acho que isso é bom —, mas para já votarmos na segunda 

semana. Se de todo jeito vai haver algum tipo de obstrução por não concordarem 

com o relatório, fica muito aberto esse acordo. 

 Eu acho que o melhor caminho é semana que vem fazermos o debate e na 

semana seguinte votarmos esse relatório. Eu só discordo da terceira semana, 

Deputado Tatto; no restante, eu concordo com V.Exa. Eu acho demais esperar 3 

semanas para votar um relatório desses. Esse projeto está sendo discutido há 

quanto tempo, há quantos anos? Todo mundo sabe o imbróglio dele. E todo mundo 

sabe: qualquer que seja o relatório, dificilmente ele terá o voto favorável dos partidos 

de esquerda. Não adianta nos enganarmos aqui. Qualquer relatório não terá o voto 

favorável desses partidos, a não ser que não haja relatório. 

 Eu acho que temos de ser aqui bastante sinceros e dizer que vamos debater 

semana que vem — passaremos o dia debatendo —, mas que, na semana seguinte, 

tem que haver a votação de um tema que é importantíssimo para o Brasil, para 

estabelecer regras sobre isso. A produção de alimentos no Brasil não vive sem esse 

fator. Não adianta apenas fazer o discurso contrário. Ela não vive sem esse fator, 

por ser o Brasil um país tropical e por tudo aquilo que todo mundo já sabe.  

 Então, eu sou a favor desse debate semana que vem, mas da votação na 

segunda semana. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Tem a palavra o 

Deputado Sergio Souza. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Presidente Tereza, amigos, colegas, 

esse é um assunto que estamos debatendo há 2 anos. Nós teremos, Deputado 
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Tatto, na terceira semana, um feriado. Dizermos que vamos ter quórum aqui para 

votar na última semana deste mês é sermos esperançosos demais.  

 Ler o relatório esta semana e abrir vista de duas sessões é ir para semana 

que vem. Isso é mais do que o suficiente para estudarmos o relatório. E aqui não há 

nada de segredo. Na verdade, um ou outro ponto é que precisam de 

aprofundamento. Na maioria dos pontos há consenso. 

 Nós estamos falando aqui de segurança alimentar. Ninguém está brincando 

aqui não. Ninguém está falando aqui de produzir alimentos contaminados, muito 

pelo contrário. A ANVISA, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente 

fazem com que demore 10 anos a aprovação de uma molécula que a Europa utiliza, 

que o Japão utiliza, que a Argentina, o MERCOSUL utiliza. Eles a utilizam e 

exportam para nós os seus alimentos, e nós aqui não a permitimos? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Só um minutinho, 

Deputado Sergio. Eu pedi educadamente que todos que estão aqui na sala fiquem 

em silêncio. Senão, eu vou ter que pedir que sejam retirados. Por favor, tenham 

respeito com os Deputados que estão falando. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Obrigado, Sra. Presidente. O que nós 

queremos de verdade é uma lei que dê segurança no alimento que o brasileiro vai 

consumir. Ninguém quer nada diferente. É lógico que o Brasil, como disse o 

Deputado Nilson Leitão, tem as suas peculiaridades. O Brasil é um país tropical. A 

Europa congela em meio ano por ano, e insetos, alguns fungos e algumas ervas 

daninhas não precisam de pulverização. 

 Outra utopia que se coloca é que, com a utilização de agroquímicos, a 

sociedade brasileira consumiria litros de agroquímico por pessoa. Isso é o maior 

absurdo! Nem se aplica isso na pulverização desde o nascimento da planta! 

Imaginem quando enche o grão! Imaginem quando se transforma isso em proteína 

vegetal, em proteína animal! Onde vai haver o resíduo? 

 O Brasil tem uma legislação extremamente protecionista ao alimento de 

qualidade, o que não tem a Argentina, o que não tem o Paraguai, o que não tem a 

Europa, o que não tem a Ásia. Nós só queremos celeridade para dar uma garantia a 

este setor, que já é 50% da economia brasileira de forma indireta e direta.  
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado 

Sergio. 

 Antes de passar a palavra para o Deputado Covatti, eu vou abrir a contagem 

dos votos. Depois, voltamos para a fala.  

 Está encerrada a votação. 

 Resultado da votação: “não”, 15 votos.  

 Rejeitado o requerimento de inversão de pauta.  

 Sobre a mesa nós temos o requerimento de alteração da ordem dos 

trabalhos, de iniciativa do Deputado César Halum, que passo a ler: 

  Sra. Presidente, nos termos do art. 50, § 1º, c/c art. 

83, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, do Regimento 

Interno, requeiro a V.Exa. a inversão da ordem dos 

trabalhos para a deliberação da proposição do PL 

6.299/02: antes da discussão e votação da ata da reunião, 

Ordem do Dia, Ata e Expediente. 

 Para encaminhar a favor do requerimento, tem a palavra o Deputado Nilson 

Leitão. (Pausa.)  

 Tem a palavra, então, o Deputado Covatti Filho. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Sra. Presidente, colegas Deputados, é 

de suma importância aprovarmos esse requerimento para inversão da ordem dos 

trabalhos. O objetivo está claro, principalmente pela votação de 15 a zero. Nós 

queremos votar o relatório hoje. Eu vou fazer um adendo, já que há a intenção de 

consenso manifestada pelo Deputado Nilto Tatto. 

 Deputado Nilto, eu acho que o Relator apresentou o relatório no dia 24. 

Então, tivemos a semana do dia 24 e toda a semana passada e vamos ter toda esta 

semana, a semana que vem e, pela sua proposta, a outra semana para cumprir os 

objetivos, ou seja, 5 semanas. Acho que esse é um período muito longo. 

 Faço a proposta de abrirmos os debates na semana que vem, na terça-feira. 

Aí nós discutiríamos, apresentaríamos propostas, colheríamos as propostas da 

Oposição e da Situação — inclusive eu tenho algumas objeções ao projeto sobre as 

quais também queria tratar com o próprio Relator — e na quarta-feira faríamos a 

votação do relatório. Nesse momento poderia ser usado o kit obstrução, mas seria 
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dado andamento a esse processo. A matéria ainda vai para plenário, vai ter toda 

uma tramitação. Essa é a proposta de acordo que eu faço. 

 Para concluir — não vou usar todo o meu tempo —, vou apresentar só uma 

objeção: eu não gosto muito dos termos que um colega usou aqui, das palavras 

“matando as pessoas”. Eu acho uma barbaridade usar um termo chulo como esse 

nesta Câmara dos Deputados, inclusive numa Comissão que esteja discutindo 

qualquer tipo de projeto. Nenhum Deputado dos 513, independentemente de ser da 

Situação ou da Oposição, está querendo matar alguém. Se vamos começar a falar 

de política, após 13 anos de Governo do PT, hoje há 14 milhões de desempregados. 

Então, o PT está matando pessoas, por esse aspecto. 

 Matar pessoas é deixá-las sem alimento. V.Exas. querem ficar sem alimento? 

E muitos tratam os agricultores e as agricultoras do nosso Estado, os agricultores do 

nosso Brasil como pessoas não gratas por produzirem o alimento. Essa é a reflexão 

que nós temos que fazer, especialmente nesta Comissão. 

 Por isso, eu acho que terça-feira que vem nós podemos fazer o debate sobre 

o relatório. Podemos, sim, falar sobre ideologias nesse processo, obedecendo 

democraticamente a uma ordem pré-ordenada por V.Exa., abrindo a inscrição para 

qualquer Deputado falar o tempo que quiser. Mas não venham usar um termo chulo, 

não venham dizer que nós estamos aqui para matar pessoas, porque não há aqui 

nenhum irresponsável que quer matar pessoas. Pelo contrário, estamos querendo é 

dar mais segurança para o alimento das pessoas. 

 Vou encerrar, minha Presidente querida, apresentando essa proposta de 

acordo. Acho que a Oposição já viu que nós temos maioria para votar hoje. Se eles 

quiserem um processo mais democrático, talvez possamos propor fazer a discussão 

na terça-feira da semana que vem e na quarta-feira, enfrentando todo o kit obstrução 

que eles querem, votar o relatório. Se não houver acordo, damos andamento ao 

processo hoje. Eu acho que essa é uma palavra da nossa bancada. 

 (Não identificado) - V.Exa. tem todo o meu apoio, Deputado Covatti. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado 

Covatti. 
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 Antes de o Deputado Alessandro Molon encaminhar contra o requerimento, 

eu vou passar a palavra para o Relator, que me pediu 2 minutos para responder ao 

Deputado Nilto Tatto. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ NISHIMORI - Eu só gostaria de dizer ao Deputado 

Nilto Tatto, que colaborou conosco durante 2 anos, período em que tivemos um 

excelente debate, que eu tenho certeza de que nós estamos apresentando a melhor 

proposta à sociedade. Mesmo assim, é lógico que eu gostaria de debater mais o que 

foi apresentado na semana passada e de receber as sugestões de V.Exas. Estou à 

inteira disposição para debater com V.Exas. A apresentação de um projeto concreto 

é sempre bem-vinda e se soma ao nosso.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado Luiz 

Nishimori. 

 Vou passar a palavra para o Deputado Bohn Gass e depois para o Deputado 

Marcos Montes. (Pausa.)  

 Não, desculpem-me!  

 Agora, para encaminhar contra o requerimento, concedo a palavra ao 

Deputado Alessandro Molon, lembrando que, na hora da votação, continuamos com 

as falas. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Muito obrigado, Presidente. 

Antes de mais nada, eu quero me dirigir ao colega Deputado Covatti Filho, para 

fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, o verbo matar não é um termo 

chulo. Trata-se de um termo claro e não chulo. Não se trata de um palavrão ou de 

um termo de baixo calão.  

 Em segundo lugar, não foi dito que os colegas querem matar as pessoas. O 

que eu disse é que nós somos contra a liberação dos agrotóxicos, porque não as 

queremos matar. Os colegas não querem matá-las, querem aumentar a produção. O 

problema é que a forma que eles defendem para aumentar a produção mata as 

pessoas. E não digo que eles queiram matá-las. Eles querem produzir e vender 

mais, só que essa forma de produzir e vender mais acaba matando as pessoas.  

 Mas quem é que diz isso? O Instituto Nacional de Câncer e a FIOCRUZ, os 

órgãos de pesquisa mais qualificados do Brasil. Isso não é uma opinião política, mas 
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uma posição técnica de pesquisadores, de cientistas. Eles nos mandaram notas 

dizendo que queriam ter sido ouvidos por esta Comissão.  

 O Instituto Nacional de Câncer não foi ouvido aqui, Presidente. É inaceitável 

liberar agrotóxicos sem ouvir quem pesquisa as consequências do uso dessas 

substâncias na saúde humana. A saúde humana está acima do lucro, queria o 

Congresso Nacional ou não! 

 Para quem tem dinheiro para comprar produto orgânico para os seus filhos é 

fácil liberar agrotóxico. Quero ver botar essa comida na mesa dos seus filhos! Essa 

é a reflexão que tem que ser feita. E é muito grave o que está sendo feito aqui. Por 

exemplo: na nota técnica do Ministério Público Federal, o Procurador da República 

diz que o projeto é inconstitucional por várias razões. Numa delas, ele diz que 

substâncias com essas características, quais sejam, teratogênicas; carcinogênicas, 

que produzem câncer nas pessoas; ou mutagênicas, que produzem mutações 

genéticas e a má-formação de fetos, poderão ser registradas nos termos do PL. Isso 

está assinado por um Procurador da República!  

 O senhor está rindo de quê? O senhor acha que isso é engraçado? Tenha um 

pouco mais de respeito! Aqui não há palhaço não, para o senhor ficar rindo. Nós 

estamos falando da vida das pessoas. O senhor está debochando de mim? O 

senhor me trate com respeito, por favor! O senhor pode ser servidor ou o que for, 

mas tem que tratar todo mundo com respeito. Eu não desrespeito ninguém. 

 Por essa razão, Presidente, eu espero que esta Casa não aprove um projeto 

com essas consequências para a vida humana. Isso aqui não é uma questão de 

visão política. Isso aqui não é uma questão de achar que a melhor opção de política 

econômica é essa ou aquela. Isso aqui não é uma questão de ter uma opinião sobre 

esse ou aquele tema. Isso aqui é uma coisa científica. Nós estamos liberando 

produtos que vão produzir câncer nas pessoas, vão matar as pessoas. Não tem 

como não dizer isso. Isso está assinado pela FIOCRUZ. Isso está assinado pelo 

Ministério Público. Isso não é uma bobagem. Isso é a coisa mais grave sobre a qual 

possamos decidir. Esse é um tema seríssimo.  

 Então, Presidente, sinceramente, eu espero que nós façamos um debate que 

pelo menos dê conta da gravidade das consequências desse tema. Eu considero 

extremamente preocupante que se queira aprovar este projeto sem que as 
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audiências públicas que ficaram de ser realizadas o tenham sido. Dez não foram 

realizadas. E, das nove realizadas, apenas uma não foi requerida ou por V.Exa. ou 

pelo Relator. As dez que nós propusemos não foram realizadas, inclusive a do 

INCA. Aqui nós estamos num terreno muito perigoso. Pressa para aprovar uma 

coisa dessa gravidade, que vai produzir má-formação fetal em nosso País, é algo 

que merece o maior cuidado. 

 Por isso, faço um apelo aos Deputados para votarmos “não” à inversão da 

ordem dos trabalhos e impedirmos que isso seja aprovado às pressas, como se 

quer. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Orientação de bancada. 

 Como vota o PT, Deputado Bohn Gass? V. Exa. dispõe de 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - O PT também não quer fazer as 

alterações, porque entende que deve fazer o debate. O mundo inteiro está ou 

restringindo ou banindo o veneno. E as empresas que não conseguem vender os 

venenos nos outros países querem vendê-los no Brasil. O País, então, permite mais 

veneno, e as pessoas vão ter que consumir esse alimento envenenado. 

 Em segundo lugar, trocar a palavra “agrotóxico” pela palavra “fitossanitário“, 

para tornar mais palatável o veneno, é inaceitável. Nós precisamos inclusive dar 

informação ao cidadão. É esse debate que queremos fazer. As pessoas precisam 

saber o que vão consumir. E agora os produtos sequer vão estar identificados.  

 Por isso, o PT orienta “não”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado 

Bohn Gass. 

 Como vota o MDB, com os partidos da base: PP, DEM, PR, PSD, PTB? 

 (Não identificado) - O PP e a base votam “sim”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Não, é o Deputado 

Sergio Souza quem vai orientar.  

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sra. Presidente, a base toda vota 

“sim”, ressaltando, mais uma vez, que nós temos de entender que, no campo ou na 

cidade, todos os dias, se consome alimento. É produção agro esta mesa aqui, a 

roupa que nós estamos vestindo, o café que nós tomamos, o almoço que nós 

consumimos. 
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 Nós temos de entender também que o Brasil tem uma responsabilidade 

enorme, Sra. Presidente, tanto que a expectativa de vida do brasileiro só tem 

aumentado. Hoje, é de 77 anos, e a previsão é que passe a ser de 80 anos na 

próxima década. Isso é responsabilidade com a produção de alimentos.  

 Por essa razão, o MDB e a base votam “sim”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PSB, 

Deputado Molon? 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, o PSB orienta o 

voto “não” à inversão da ordem dos trabalhos.  

 O argumento muitas vezes utilizado na Casa, sobre a importância do setor 

agroexportador e o crescimento das exportações, é mais uma mostra da 

desnecessidade da aprovação desse projeto. Se a produtividade brasileira bate 

recorde ano após ano, por que é necessário liberar mais agrotóxicos, em tese, para 

aumentar a produtividade? Ela já não é objeto de propaganda todos os dias na 

televisão brasileira? Qual é a razão de se liberar mais agrotóxicos? Nós deveríamos 

aprovar um projeto para restringir os agrotóxicos, já que, infelizmente, somos 

campeões mundiais no seu uso. 

 O PSB vota “não”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PRB? 

(Pausa.) 

 Como vota o PDT? (Pausa.) 

 Como vota o PROS? (Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o SD? (Pausa.) 

 Como vota o PPS? (Pausa.) 

 Como vota o Avante? (Pausa.) 

 Como vota o PSOL? 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Sra. Presidente, peço que incorpore 

ao tempo da orientação de bancada o da Liderança. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Deputado, a Mesa está 

me informando que V.Exa. não tem delegação.  
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 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Não tenho delegação porque sou o 

Líder. Já foi informado à Secretaria da Mesa da Casa. Correto? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Correto. Desculpe-me, 

Deputado. V.Exa. tem mais 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Vamos lá. Um colega da Comissão 

disse que, se quiserem, os defensores do pacote que chamamos, sim, de veneno, 

de flexibilização do uso de agrotóxicos, agora com o nome de fantasia de defensivos 

fitossanitários — quem fita bem isso vê que há uma intenção de disfarce — votarão 

hoje o projeto.  

 A sociedade acompanha tudo. Nós sabemos que daqui a exatamente 5 

meses haverá eleição. Todos seremos julgados por palavras, votos, envolvimento 

em eventuais falcatruas. O povo está analisando tudo isso. E tem de analisar 

mesmo. Isso é muito saudável para a democracia.  

 O que foi afirmado aqui é que, se quiserem, votarão hoje o projeto. Não! Há 

Regimento. Está assegurado um pedido de vista. Eu queria entender qual é o 

acordo que se propõe. Deixar a votação para a semana que vem já é possibilidade 

dessa minoria, com a concessão de vista. Então, isso não é acordo. É simplesmente 

o cumprimento do Regimento.  

 O que nós queremos, em primeiro lugar, é questionar o projeto. E temos 

documentos alentados de diferentes entidades sobre o tema. 

 Em segundo lugar, queremos tentar aprofundar o debate nesta Comissão. 

Qual é o problema de demorarmos 3 ou 4 semanas? O agronegócio se expandiu, 

cresceu, virou essa potência econômica no Brasil, a despeito disso que agora 

consideram uma grave limitação para aumentar a produção de alimentos. Ora, esse 

debate precisa ser feito com muito critério. 

 Por fim, sobre matar ou não matar, envenenar ou não envenenar, é melhor 

ouvir sempre os especialistas. Ninguém aqui duvida da qualidade da FIOCRUZ. Eu 

destaco um aspecto de que trata a entidade: 

  A inserção da análise de risco, permitindo que 

produtos que hoje têm o registro proibido em função do 

perigo que representam — como aqueles que causam 

câncer, mutações, desregulações endócrinas e más-
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formações congênitas — passem a ter o registro permitido 

se o risco for considerado aceitável.  

 Assim está no texto do projeto. Isso é banalizar o risco. É claro que isso 

precariza a importantíssima defesa da saúde da população. 

 Diz a FIOCRUZ ainda:  

  As alterações propostas representam um 

retrocesso que põe em risco a população, em especial 

grupos populacionais vulnerabilizados como mulheres 

grávidas, crianças e os trabalhadores envolvidos em 

atividades produtivas que dependem da produção ou uso 

desses biocidas.  

 Portanto, o que se vê é que a matéria é altamente polêmica, complexa e 

delicada. Nós vamos, é claro, sempre dialogar com o Relator. Além da redução de 

danos... Nós entendemos que o texto que veio do Senado, do Senador Blairo Maggi 

— ele próprio um grande produtor e interessado economicamente no facilitário —, foi 

agravado.  

 O capitalismo brasileiro é muito lasso em relação aos seus próprios 

interesses. O nosso interesse é o interesse público — daí querermos o debate.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PV? 

(Pausa.) 

 Como vota o PHS? (Pausa.) 

Como vota o PEN? (Pausa.) 

 Como vota a Maioria? (Pausa.)  

 Como vota a Minoria? (Pausa.)  

 Como vota a Oposição? (Pausa.) 

 Em votação o requerimento de alteração da ordem dos trabalhos. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os 

contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 

 Aprovado o requerimento. 

 Vamos, então, inverter a pauta. 

 Declaro prejudicados os demais requerimentos de inversão da ordem dos 

trabalhos e respectivos requerimentos de votação nominal. 
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 Ordem do Dia: discussão e votação do parecer do Relator, Deputado Luiz 

Nishimori. 

 Encontra-se sobre a mesa requerimento para votação de retirada de pauta 

pelo processo nominal, apresentado pelo Deputado Alessandro Molon, que passo a 

ler:  

Sra. Presidente, requeiro, nos termos do art. 117, 

XII, combinado com o art. 186, II, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, que a votação da proposição 

requerimento de retirada de pauta do PL 6.299/02 seja 

pelo processo nominal. 

 Para encaminhar a favor do requerimento, tem a palavra o Deputado 

Alessandro Molon. (Pausa.)  

 O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Sra. Presidente, peço a palavra 

para discutir a matéria. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Não cabe discussão 

agora, Deputado Marcos Montes. 

 Concedo a palavra ao Deputado Alessandro Molon, por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Muito obrigado, Presidente.  

 Por que é que nós queremos a retirada de pauta? Para que seja possível 

realizar as audiências públicas que foram requeridas.  

 Aliás, dentro dos próprios eixos do plano de trabalho do Relator, há uma série 

de pontos... 

 Presidente, foi aberta a lista de inscrições? Eu gostaria de me inscrever. Peço 

que V.Exa. suspenda o meu tempo, só para que eu possa me inscrever, por favor. 

(Pausa.)  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Eu gostaria de prestar 

alguns esclarecimentos acerca dos procedimentos. 

 (A Sra. Presidenta faz soarem as campainhas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Presto agora alguns 

esclarecimentos acerca dos procedimentos que nortearão os trabalhos de discussão 

e de votação do parecer do Relator nesta Comissão. 
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 A lista de inscrição para a discussão já está à disposição de V.Exas. na mesa 

de apoio da Secretaria. Os Srs. Deputados terão a palavra na ordem de inscrição. 

Serão alternadas as falas dos oradores contrários e favoráveis ao parecer. É 

permitida a permuta de inscrição. Porém, aqueles que não se encontrarem 

presentes na hora da chamada perderão definitivamente a sua inscrição. O prazo 

para discutir a matéria é de 15 minutos para os membros da Comissão e para os 

Líderes e de 10 minutos para os Deputados que a ela não pertençam.  

 Os Deputados que desejarem fazer a leitura de eventuais votos em separado 

deverão fazê-lo de acordo com a lista de inscrição, pelo prazo já estabelecido. Não 

lhes será permitido falar novamente. Os autores de eventuais votos em separado 

que não estiverem inscritos deverão encaminhá-los à Secretaria, para inclusão na 

publicação do avulso.  

 Os requerimentos de destaque poderão ser apresentados até o anúncio da 

votação.  

 Tem novamente a palavra o Deputado Alessandro Molon, para encaminhar a 

favor do requerimento. (Pausa.)  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, para que todos compreendam o que estamos apreciando. 

 Se houver pedido de vista, a discussão não será feita agora. Na terça-feira, 

haverá uma sessão de debate aberto. Na quarta-feira, antes da votação, haverá a 

discussão, oficialmente. Se a discussão se iniciar agora, os que usarem da palavra 

não poderão fazê-lo novamente na sessão de quarta-feira da semana que vem.  

 Eu queria que isso ficasse bem claro e, por esse motivo, levanto uma questão 

de ordem, à qual queria que os Deputados ficassem bem atentos.  

 O meu entendimento não é esse. Acho que devemos debater a matéria. Mas 

quero compreender bem isso. Nós faremos a discussão, e o Deputado que se 

inscrever e usar da palavra hoje, na quarta-feira, virá aqui só para votar. Eu quero 

compreender bem isso, para que o método de discussão e votação fique bem 

combinado, para não haver dúvidas. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Deputado Bohn Gass, a proposta... 

 O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - A inscrição de hoje já vale para 

terça-feira? É isso? 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - A inscrição de hoje já 

vale para terça-feira. 

 O Deputado está querendo saber se hoje já se iniciará formalmente a 

discussão da matéria ou se será apenas um debate. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Peço a palavra pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Concedo a palavra ao 

Deputado Covatti Filho. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Eu sugeri um acordo a partir da 

proposta do Deputado Tatto, de que, na terceira semana, sem kit obstrução, 

votássemos o parecer. Não foi aceito esse acordo. Então, hoje começa a discussão, 

em princípio, conforme o Regimento Interno — isso a Mesa pode esclarecer — e 

pode ser apresentado pedido de vista. Na semana que vem, votamos o parecer, a 

não ser que se faça um acordo. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Não, Deputado Covatti. O acordo 

que se colocou — acho que essa é a dúvida do Deputado Bohn Gass — é que não 

votássemos a matéria na terça-feira da semana que vem, o que, regimentalmente, 

nós poderíamos fazer, mesmo que se peça vista hoje. A proposta é que reservemos 

a terça-feira para discussão e também apresentação de algumas sugestões ao 

Relator e só votemos na quarta-feira.  

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Mas eles aceitaram o acordo? Essa é 

a pergunta. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - É o que estamos questionando. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Se aceitarem o acordo, têm que retirar 

o kit obstrução. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - É nisso que estou tentando ajudar.  

 É isso, Deputado Bohn Gass? 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Não, na outra terça-feira, não. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Veja bem, é importante definirmos bem 

isso. Nós abriremos agora a inscrição para discussão do projeto. O encaminhamento 

da discussão é uma segunda rodada. Todos poderão se inscrever de novo? 

(Pausa.) Não podem. 
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 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Presidente, peço a palavra pela 

ordem. Nós poderíamos encerrar a votação deste requerimento e voltar a esses 

debates no momento da discussão. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Levanto esta questão de ordem porque 

nós precisamos ter isso bem claro, Presidente. Isso é bem importante.  

 Imaginem que nós iniciemos hoje a discussão. O Deputado Ivan Valente se 

inscreveu para a discussão. Eu também me inscrevi. Eu vou falar. Na terça-feira, 

haveria inscrição informal para debates. Não haveria, então, o aspecto regimental no 

sentido de ordem de pronunciamentos. Todo mundo poderia falar na terça-feira — 

seria uma sessão de debates. E é este o detalhe que quero destacar: 

regimentalmente, se seguirmos o que o Deputado Covatti está propondo, eu não 

poderei falar na quarta-feira. É exatamente isso. 

 Se for esse o entendimento, eu quero debater isso com os colegas. Nós 

vamos pedir vista. Neste momento, já está claro para a sociedade que... 

 O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Veja só, Deputado. Encerra-se, na 

terça-feira, a discussão. E, na quarta-feira, é a votação. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não, não! Não é isso! O que foi proposto 

antes é que haveria na terça-feira um debate informal, porque o Relator está aberto 

a receber sugestões que podem ser construídas. Foi o que o próprio Relator falou. 

 Na quarta-feira, ele apresentaria a manutenção do texto atual do seu relatório 

ou as alterações que vier a incorporar. Isso é uma análise para ser feita. Depois, 

iríamos à votação. 

 Eu estou alertando V.Exas. — e a própria assessoria está fazendo sinal 

positivo — de que a minha interpretação é a regimental. Isso significa que quem 

discutir a matéria agora não poderá mais fazê-lo na quarta-feira. 

 Antes, nós havíamos construído um acordo para discutir a matéria na semana 

que vem e votá-la na outra. Se não aprovarmos isso, eu sugiro que não façamos a 

discussão agora. Eu não quero fazer isso agora. Eu vou pedir vista para que 

discutamos na quarta-feira, porque eu quero saber qual é o relatório que eu vou 

debater com o Relator. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Sra. Presidente, eu acho que ele 

está corretíssimo. Nós temos que acelerar e votar o que há para hoje. Será 
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apresentado pedido de vista, e, na terça-feira e na quarta-feira da semana que vem, 

nós discutiremos o projeto. O Deputado Bohn Gass está certo. Mas agora nós temos 

que acelerar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - O.k.  

 Eu passo a palavra ao Deputado Alessandro Molon, para que encaminhe 

favoravelmente ao requerimento. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sra. Presidente, haverá pedido de vista 

hoje. Então, na verdade, o que foi proposto é que se faça um debate aberto na 

terça-feira e, na quarta-feira, se faça a discussão oficial do projeto. Inclusive, há a 

lista das pessoas inscritas e há o todo o trâmite regimental, que é o problema de se 

encerrar ou não a discussão antecipadamente. 

 Eu não quero perder a minha inscrição, que será no dia da votação. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Tenho uma proposta, Sra. Presidente. 

Vamos chegar a um consenso. Se for retirado o kit obstrução, V.Exa. concede vista 

conjunta para todos os membros da Comissão hoje, e a discussão fica para a 

semana que vem. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não. Há uma diferença. Vamos recuperar 

o que foi dito. É melhor perdemos um minuto agora do que depois ficarmos 

disputando. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Nós estamos perdendo o interstício, 

isso sim. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não faça isso, Deputado Covatti. Não 

invente nada contra a minha fala. 

 Havia uma proposta inicial, que era a seguinte: nós hoje faríamos a 

apresentação do relatório, na semana que vem, haveria só uma espécie de sessão 

de debates e, na outra semana, nós votaríamos o projeto. Nesse caso, havia uma 

diferença. O Deputado Nilto Tatto disse que nós iriámos apresentar novamente o kit 

obstrução. O pedido era que não fizéssemos isso. Não houve entendimento a esse 

respeito. Nós apreciamos a proposta que o Deputado Covatti apresentou.  

 Foi assim que eu entendi e vou insistir nisso: nós vamos fazer, terça-feira, a 

sessão de debates. Na quarta-feira, a Deputada Tereza Cristina vai abrir a reunião, 

e os interessados em discutir se inscreverão. Será uma nova lista de debates, 
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diferente da de hoje. Na quarta-feira, nós vamos fazer a discussão. Como não houve 

acordo, a sessão será normal, com possibilidades regimentais de serem 

apresentados requerimentos. Esse é o entendimento.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - O.k.  

 Agora, nós vamos ouvir o Deputado Alessandro Molon.  

 Depois, nós vamos à votação.  

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, tenho só uma 

dúvida. Peço um esclarecimento a V.Exa. Pelo que eu estou entendendo do que 

disseram os Deputados Covatti e Marcos Montes, não haveria encerramento de 

discussão, é isso? Ou seja, todos os inscritos poderiam falar. É isso? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Na terça-feira, teríamos só uma sessão de 

debates e, na quarta-feira, seguiríamos a inscrição da Ordem do Dia para a 

discussão formal.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Nós precisamos chegar a 

um entendimento. Na terça-feira, nós começaríamos e encerraríamos os debates e, 

na quarta-feira, começaríamos as discussões e iríamos à votação.  

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Presidente, quero dar uma sugestão à 

Mesa. Acho que seria interessante acabarmos esta votação e depois...  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - O.k.  

 Não vou dar mais a palavra a ninguém. Depois nós voltaremos a essa 

discussão.  

 Vou passar a palavra agora ao Deputado Molon, para encaminhamento 

favorável ao requerimento.  

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, o nosso 

requerimento de votação pelo processo nominal da retirada de pauta da matéria é 

exatamente para que se possa ganhar tempo para realizar as audiências públicas 

sugeridas pelo Relator. 

 O Relator, ao apresentar o plano de trabalho da Comissão, propôs a 

realização de 17 audiências públicas, para tratar de diferentes temas. Dessas, 9 não 

foram realizadas. Veja, Presidente, que me refiro ao plano de trabalho do Relator. 

Nem estou falando dos requerimentos da Oposição. Eu tenho, por exemplo, um 

requerimento que não foi atendido.  
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 Não foram realizadas audiências públicas com os seguintes temas, propostos 

pelo Relator: controle de pragas e manejo da resistência; importância das inovações 

para a agricultura brasileira; importância dos defensivos agrícolas genéricos; 

comparação entre sistemas de registro de defensivos fitossanitários, ou seja, 

agrotóxicos; logística reversa; propaganda comercial de defensivos fitossanitários, 

ou seja, agrotóxicos; educação e treinamento.  

 E foram canceladas audiências com os seguintes temas, também propostos 

pelo Relator: produção local dos defensivos fitossanitários; falsificação e 

contrabando de defensivos, ou seja, agrotóxicos, e suas fiscalizações; prescrição de 

defensivos fitossanitários, ou seja, agrotóxicos, e receita. 

 Audiências públicas sobre outros temas relevantes também não foram 

realizadas. Cito como exemplo, Sra. Presidente, a audiência pública que sugeri, por 

meio do Requerimento nº 45, de 2016. Veja V.Exa. quem eu propunha que fosse 

ouvido: Sr. Wanderlei Pignati, professor da UFMT; um membro da Campanha 

Permanente contra os Agrotóxicos; Sr. Fernando Carneiro, Diretor da FIOCRUZ; 

Sra. Iara Campos, do Ministério da Saúde; e um representante do Instituto Nacional 

de Câncer — INCA.  

 Esses temas não foram discutidos. E o mais grave: nós recebemos a 

informação de que o Ministério Público Federal o tempo todo esteve disponível para 

ser ouvido, e esta Comissão nunca quis ouvi-lo. É fato. Prova disso é a nota técnica, 

Presidente, que nos foi encaminhada. O Ministério Público Federal entende que o 

parecer do Relator é inconstitucional. Como nós vamos fazer uma mudança na lei, 

se nem sequer ouvimos a contribuição do fiscal da lei, que é o Ministério Público? 

Por que prescindir dessa contribuição?  

 Então, Presidente, para que haja tempo de realizar essas audiências públicas, 

esses debates, para ouvir as mais diversas posições, porque naturalmente haveria 

gente a favor e contra, nós requeremos a retirada de pauta da matéria. E queremos 

que esse requerimento seja votado pelo processo nominal.  

 Por essa razão, eu peço a todos os colegas o voto “sim” ao nosso 

requerimento, para que seja feita a votação nominal da retirada de pauta logo a 

seguir, Sra. Presidente.  

 Muito obrigado.  
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado 

Molon. 

 Eu peço ao Deputado Covatti que faça a orientação dos partidos da base.  

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Presidente, queremos encaminhar 

voto contrário ao requerimento. Peço a todos os colegas dos partidos da base que 

votem “não” ao requerimento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - O.k.  

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass, para orientar a bancada do PT.  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sra. Presidente, já que nós temos esta 

oportunidade, em que tantas entidades estão acompanhando os trabalhos, quero 

dizer que há dois gravíssimos problemas nesse projeto.  

 Se o registro de algum agrotóxico for negado, é possível que haja uma 

flexibilização, em caso de “risco aceitável”. Sabem o que é risco aceitável na reforma 

trabalhista? Mulher grávida pode trabalhar em lugar insalubre. Isso virou aceitável. 

Então, poderá uma mulher grávida aplicar veneno — também vai ser aceitável. É 

isso que está no relatório. Por isso, nós não podemos aceitá-lo de forma alguma. 

 Isso está escrito lá. Quem não leu o relatório e está dando risadinha leia! Leia!  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Deputados...  

 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - É preciso esclarecer a verdade.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Aguardem só um 

minutinho. Vamos votar. Depois eu concedo a palavra a quem desejar, para 

esclarecimentos.  

 Como vota o PSB? (Pausa.) 

 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PDT? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Peço a palavra para orientar a 

bancada do PSB, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO - O PDT vota “sim”. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - O PSB orienta o voto “sim”, 

pelas razões já apresentadas. Nós consideramos que é extremamente grave o que 

se quer votar aqui, sem que sejam ouvidos especialistas do campo da saúde e do 

campo do meio ambiente. Trata-se de uma medida que, se aprovada, trará 
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gravíssimos riscos à saúde humana e ao meio ambiente brasileiro. Portanto, não é 

uma besteira, não é uma bobagem. Queremos ouvir quem estuda as consequências 

do uso dessas substâncias na saúde humana.  

 Por essa razão, o PSB orienta o voto “sim”, a favor do requerimento.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PROS? 

(Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o Solidariedade? (Pausa.) 

 Como vota o PPS? (Pausa.) 

 Como vota o Avante? (Pausa.) 

 Como vota o PSOL? 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sra. Presidente, o PSOL vota “sim” e 

quer esclarecer o seguinte: esse tema, por enquanto, está clandestino — ainda não 

foi para a sociedade. Mas vai causar um grande impacto quando for a debate 

público para valer. 

 É por isso que o Ministério Público Federal e as entidades de saúde, que 

realmente têm o que falar, não foram ouvidas. Como é possível organizações como 

a FIOCRUZ, o INCA e a ABRASCO não terem sido ouvidas sobre esse tema? 

 É absurda a tentativa de atropelar o Ministério da Saúde e o Ministério do 

Meio Ambiente e passar tudo para o Ministério da Agricultura, inclusive porque o 

Senador Blairo Maggi é o maior produtor de soja e um dos maiores rapadores da 

floresta em Mato Grosso. 

 Quando souber o que está acontecendo, o povo também vai rejeitar esse 

projeto. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PV? 

(Pausa.) 

 Como vota o PHS? (Pausa.) 

 Como vota o PEN? (Pausa.) 

 Como vota a Maioria? (Pausa.) 

 Como vota a Minoria? (Pausa.) 

 Como vota a Oposição? (Pausa.) 

 Como vota o PSL? 
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 O SR. DEPUTADO PROFESSOR VICTÓRIO GALLI - O PSL vota “não”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Em votação o 

requerimento para votação do requerimento de retirada de pauta pelo processo 

nominal. 

 Os Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se 

encontram, e os que são contrários a ele queiram se manifestar. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - O senhor não pode votar! Ele é 

Deputado?  

 (Tumulto no plenário.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Foi rejeitado o 

requerimento. 

 (Tumulto no plenário.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Quem votou?! Eu nem vi 

que ele tinha levantado a mão! Então, vamos votar de novo. Eu não tomei 

conhecimento do voto desse senhor, porque nem vi que ele tinha levantado a mão. 

 (Tumulto no plenário.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Vamos passar para a 

votação do requerimento de retirada de pauta. 

 (Tumulto no plenário.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Não!  

 Deputado, se eu tivesse visto... 

 (Tumulto no plenário.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Não é comigo, mas eu vi 

os Deputados. Depois V.Exa. tem o direito de votar. 

 Foi rejeitado o requerimento de votação do requerimento de retirada de pauta 

pelo processo nominal. 

 A matéria será votada pelo processo simbólico. 

 Declaro prejudicados os demais requerimentos de votação nominal do 

requerimento de retirada de pauta. 

 Encontra-se sobre a mesa requerimento de retirada... 

 (Tumulto no plenário.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Um minutinho. 

Deputado... 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Eu esperei V.Exa. fazer a 

votação e estou pedindo a palavra para uma questão de ordem, Presidente. 

 Não é possível isso! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Eu vou pedir a esse 

senhor que se retire do plenário. (Pausa.) 

 Acho que ele nem está mais aqui.  

 Por favor! Por favor! 

 (Tumulto no plenário.) 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Isso aqui não é brincadeira, 

Presidente! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Eu não estou brincando. 

Por favor! Eu não estou brincando, eu levo meu trabalho muito a sério. Eu estou 

ouvindo todo mundo e dando tempo a mais àqueles que precisam se manifestar. 

Vamos pôr ordem no plenário e continuar às votações. 

 Eu peço ao senhor que, por favor, não se manifeste mais, porque aqui se 

manifestam somente Deputados. 

 (Tumulto no plenário.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Por favor! 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sra. Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Vou lhe dar a palavra 

assim que eu terminar de ler: 

 Encontra-se sobre a mesa requerimento de retirada de proposição da Ordem 

do Dia, de iniciativa do Deputado Alessandro Molon, que passo a ler: 

  Sra. Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos 

regimentais, a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 

6.299, de 2002, item 1. 

 Com a palavra o Deputado Alessandro Molon, por 5 minutos — agora V.Exa. 

pode falar, por favor. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Obrigado, Presidente. 
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 Já não é a primeira vez que esse senhor atrapalha o andamento dos 

trabalhos. Foi a ele que eu me dirigi quando eu estava falando. Ele estava naquela 

posição em que está o fotógrafo. Estamos falando de coisas sérias, e ele está rindo 

dos Deputados que estão falando. Depois, ele veio para cá e desconcentrou o 

Deputado Bohn Gass também. E, na hora da votação, levantou a mão, como se 

Parlamentar fosse. Não é razoável isso. Não tem como a Comissão funcionar desse 

jeito. 

 Eu não estou debochando de nenhum Deputado. Os colegas têm o direito de 

defender o que pensam. Se eu discordo, procuro não ofender ninguém. Mas eu exijo 

o mínimo de condições para que se faça o debate. Isso não é brincadeira. Não pode 

continuar em nível de deboche, Presidente. Quando debocha de nós, ele está 

debochando de todos, e não de uma parte desta Casa. Hoje isso ocorre conosco, 

amanhã pode ocorrer com V.Exa. E V.Exa. não iria gostar que lhe fizessem isso.  

 V.Exa. é uma pessoa extremamente respeitosa, procura conduzir os trabalhos 

da melhor maneira — eu reconheço isso. Então eu peço a V.Exa. que não permita 

que isso continue. Não é razoável. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Deputado, eu já pedi que 

ele saísse daqui. Por favor, V.Exa. continue. Eu lhe dou o seu tempo, para que 

encaminhe o seu voto. 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Ele saiu daqui da frente. Agora, está 

rindo lá atrás. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Não... 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Por hoje já deu. Já debochou, já 

sacaneou. (Palmas.)  

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Por favor, reponham meu 

tempo. Eu estava falando de outro assunto. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Deputado, já foi reposto o 

seu tempo. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sra. Presidente, Srs. e Sras. 

Parlamentares, o Brasil acompanhou com enorme preocupação a votação do 

parecer, que foi comentado em vários jornais no dia de hoje. O tema causa enorme 

preocupação na comunidade científica. Não é razoável que se aja com essa falta de 
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cuidado com a saúde humana porque as consequências disso vão prejudicar 

gerações. É a saúde das pessoas que está em risco. 

 Então, Presidente, esse aqui não é um tema de Governo ou Oposição, esse 

aqui não é um tema de Esquerda ou Direita, esse aqui é um tema técnico. A questão 

é em que medida o parecer do Relator protege ou coloca em risco a saúde humana.  

 Os órgãos que pesquisam o tema são órgãos técnicos, são órgãos públicos e, 

portanto, não são órgãos privados. A FIOCRUZ não tem qualquer interesse privado 

nisso, nem a favor nem contra. O Instituto Nacional de Câncer não tem qualquer 

interesse privado. Não se trata de uma propaganda de outra indústria. Nós estamos 

falando aqui de órgãos públicos de saúde, que estão dizendo que, se aprovado o 

parecer nesses termos, a vida das pessoas no Brasil vai estar em risco maior do que 

já está. 

 Eu explico por que sei disso. Procuro, todos os anos, colaborar, nas minhas 

emendas parlamentares, com o Instituto Nacional de Câncer, que eu reputo uma 

instituição extremamente séria. E numa ocasião, tratando sobretudo dos efeitos do 

tabaco na saúde humana — não era nem o tema de agrotóxicos —, os 

pesquisadores do Instituto Nacional de Câncer relataram o crescimento dos casos 

de câncer no Brasil. E eu perguntei aos pesquisadores a que atribuíam isso, e eles 

disseram: “As nossas pesquisas aqui têm apontado que há um crescimento dos 

casos de câncer no Brasil”.  

Talvez isso seja uma coisa que nós percebemos intuitivamente, talvez as 

senhoras e os senhores aqui conheçam muitas pessoas que têm descoberto casos 

de câncer. Isso está crescendo no Brasil. Eu tinha essa impressão, mas os 

pesquisadores do INCA me confirmaram que isso está acontecendo e disseram: “A 

causa que nós estamos apurando para isso é o grande uso de agrotóxicos no 

Brasil”.  

Esta é opinião deles. E, por essa razão, eu propus que eles fossem ouvidos 

aqui na nossa Comissão, e não o foram. Então, isso aqui não é um preconceito. 

Alguém poderia dizer que isso é preconceito. Mas isso não é preconceito, isso é 

pós-conceito, isso é consequência de um estudo feito por especialistas do tema, 

sejam do Instituto Nacional de Câncer, sejam da Fundação Oswaldo Cruz, por 

exemplo, sem falar nas inconstitucionalidades do projeto. 
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 O projeto é profundamente inconstitucional. Ele retira, por exemplo, o direito 

de Estados e Municípios vedarem o uso de determinadas substâncias. Ora, a nossa 

Constituição reservou determinadas competências para serem concorrentes entre 

União, Estados e Municípios. Por exemplo, hoje em dia, um Estado pode proibir o 

uso de determinadas substâncias no seu território. O parecer do Relator acaba com 

essa possibilidade e, mais do que isso, vai permitir que sejam usadas substâncias 

que não haviam sido autorizadas por decurso de prazo. Ou seja, se o poder público 

for inerte, a consequência é a liberação do uso da substância. E perde com isso 

quem vai consumir aquilo, são os consumidores brasileiros, que vão comprar aquela 

comida com aquelas substâncias. 

 Um colega, agora há pouco, disse: “Como é possível dizer que alguém 

consome litros de agrotóxico se nós não gastamos litros em nenhuma planta?” É 

que esse cálculo de litros consumidos é uma estimativa que se faz considerando 

tudo o que uma pessoa come em 1 ano. Não é aquilo que está numa planta, é aquilo 

que a pessoa acabou consumindo indiretamente de agrotóxico ao longo de todo o 

ano, que são litros. Eu já assisti a apresentações sobre isso, que é uma coisa 

assustadora: é como se tomássemos, só que ao longo de 1 ano, em doses muito 

pequenas, litros de agrotóxicos. É óbvio que isso não faz bem para a saúde 

humana. Não há como alguém imaginar que isso faça bem. 

 Então, Presidente, trata-se de um tema muito grave. Aqui não é uma luta 

entre quem quer produzir e quem não quer. Todos queremos produzir. A questão é 

qual é a maneira mais segura de fazê-lo. 

 Nós entendemos que esse parecer do Relator não traz segurança ao 

aumento de produtividade que todos queremos para o País. Por esta razão, o nosso 

encaminhamento é a favor da retirada de pauta, a favor do nosso requerimento, 

Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado 

Molon. 

 Para encaminhar contra o requerimento, concedo a palavra ao Deputado 

Onyx Lorenzoni. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sra. Presidente e todos aqueles 

que acompanham esta sessão, o relatório do Deputado Nishimori é um relatório 
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criterioso, que simplifica e clarifica a legislação e abre condições para que o Brasil 

possa se utilizar de substâncias cuja utilização tem respaldo no mundo todo. 

 Portanto, eu quero dar os parabéns ao Deputado Nishimori e defendo a 

rejeição deste requerimento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado 

Onyx. 

 Vamos agora para a orientação das bancadas. 

 Como vota o PT, Deputado Nilto Tatto? V.Exa. tem 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Presidente, vou encaminhar pelo PT e 

gostaria que fosse agregado também o tempo de Liderança. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - São 8 minutos. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Presidente, eu queria começar este 

debate aproveitando o tempo de Liderança para passar alguns dados aqui aos 

Parlamentares que fazem parte desta Comissão e àqueles que estão nos 

acompanhando. 

 Aconteceu, de quinta-feira passada até domingo, a 3ª Feira Nacional da 

Reforma Agrária, na cidade de São Paulo, no Parque da Água Branca. Para os 

senhores terem uma ideia, passaram por lá 260.000 pessoas; foram comercializadas 

420 toneladas; participaram 1.215 feirantes de todos os Estados do País, com 

exceção de Amazonas, Acre e Roraima; e foram representados 1.530 tipos de 

produtos diferentes. 

 Durante a feira, também aconteceram centenas de atividades culturais: 

música, teatro, expressão artística. Lá havia estandes com comidas regionais, com 

produtos dos assentamentos de reforma agrária de todos os Estados.  

Então, foi uma verdadeira festa, completamente diferente daquela que é vista 

como a maior feira do agronegócio e que aconteceu na semana anterior, em 

Ribeirão Preto. Nela, a grande comercialização foi de tratores e colheitadeiras e 

houve a apresentação de shows sertanejos. Ela não teve toda a expressão da 

grande diversidade cultural do povo brasileiro que estava lá na Feira Nacional da 

Reforma Agrária. 

 O que nós estamos trazendo aqui é um debate contra o argumento de que é 

necessário flexibilizar a legislação do agrotóxico e de que é importante liberar mais 
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ainda o uso de venenos na agricultura, porque, senão, a agricultura não produz e 

não se vai acabar com a fome. Queremos mostrar que esse argumento não tem 

força do ponto de vista da realidade do combate à fome no País e no mundo. 

 Para que se tenha uma ideia, no ano passado mesmo, a ONU soltou um 

relatório, que e não é financiado pela Cargill, nem pela Monsanto, nem pela BASF. 

Eu estou falando de um relatório da ONU, feito por pesquisadores independentes, 

que diz que o modelo de agricultura preponderante no mundo, que ganhou força e 

começou a ser implantado após a Segunda Guerra Mundial, baseado na 

concentração de terra e no uso intensivo de agroquímicos — fertilizantes, 

melhoradores de sementes, agrotóxicos e venenos — não diminuiu a fome, pelo 

contrário, aumentou a fome no mundo. E ele diz que a única saída para combater a 

fome é a distribuição da terra, é a reforma agrária e o apoio à agricultura familiar, por 

ela representar a manutenção da agrobiodiversidade, que é fundamental do ponto 

de vista estratégico, até para o combate às pragas que vêm da própria agricultura. 

 Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que o relatório do Deputado 

Luiz Nishimori, em vez de dialogar com os desafios que estão colocados para o 

Brasil — como assumir, pela sua extensão territorial, o seu papel de contribuir para a 

manutenção da agrobiodiversidade e da biodiversidade e, ao mesmo tempo, 

contribuir para a produção de alimentos para os brasileiros e para o mundo —, vai 

contra essa estratégia. A própria ONU diz isso. 

 O relatório do Deputado Luiz Nishimori estimula um modelo de agricultura 

que, ao longo do tempo, foi concentrando terras, foi concentrando riquezas, foi 

destruindo as empresas nacionais na área da agricultura de tal forma que, hoje, 

meia dúzia de empresas transnacionais dominam toda a cadeia da produção de 

alimentos. Aliás, essas empresas trabalham no melhoramento das sementes, 

produzem e distribuem os fertilizantes, os adubos, os venenos e os agrotóxicos, mas 

elas mesmas também controlam o processamento. E, mais ainda, boa parte dessas 

empresas controlam os remédios para curar as doenças causadas pelo uso dos 

venenos que vêm no próprio alimento que chega à casa de cada pessoa. Basta 

verificar o nome das empresas desta área e o nome das empresas que também 

produzem os remédios para curar essas doenças. 
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 O interessante é que aqueles que apoiam esse relatório têm como inspiração 

para modelo de agricultura a meca do capitalismo: os Estados Unidos. Mas eles não 

se dão ao trabalho de ler — estavam ontem no jornal e hoje estão também — as 

pesquisas feitas pelo próprio Governo americano, que demonstram, por exemplo, no 

caso do Roundup, o quanto ele é prejudicial para a saúde humana. 

 Lá nos Estados Unidos, país que serve de inspiração para esse relatório, o 

órgão da agricultura de lá, o Departamento de Agricultura não apita mais na 

liberação de veneno, de agrotóxico. Lá é a agência de saúde que manda. Então, a 

meca, a inspiração deles não serve, porque, de repente, a própria população 

norte-americana não quer mais consumir produtos com agrotóxico e pressiona. Lá 

eles falam: “Não. Aqui é a área ambiental é que vai dizer ‘sim’ ou ‘não’, é a área da 

saúde que vai dizer ‘sim’ ou ‘não’”. 

 Deputado Luiz Nishimori, o seu relatório tira o papel do IBAMA. V.Exas. não 

reconhecem que, hoje, os rios e os lagos estão contaminados. V.Exas. não 

reconhecem que, hoje, o veneno do alimento que vai à casa das pessoas está 

adoecendo a população brasileira.  

Todos os Parlamentares que dialogam aqui com o tema da agricultura e, 

portanto, rodam o País, sabem que hoje é comum encontrar, em qualquer cidade do 

interior, uma casa de apoio ao câncer. Isso não é porque o apoio tenha avançado, 

mas porque aumentou de forma considerável a quantidade de pessoas com câncer. 

Por causa de quê? Não só por causa do manuseio, mas também do consumo. 

 Nós sabemos que, de uma hora para outra, não se acaba com um modelo de 

agricultura construído nos últimos 40, 50 ou 60 anos, baseado no uso intensivo de 

agroquímicos, de veneno. Nós sabemos disso. Mas ninguém aqui está a fim de 

debater o projeto de lei que está nesta Casa e que cria a Política Nacional de 

Redução de Agrotóxicos — PNARA, para, por exemplo, pararmos de dar isenção 

fiscal de 1 bilhão de reais por ano às empresas que fabricam e distribuem os 

agrotóxicos e destinarmos esse dinheiro às empresas que buscam trabalhar para 

produzir defensivos biológicos e alternativas ou ao apoio à agroecologia. 

 Eu queria, Presidente, aproveitar para dizer que, quando pedimos para haver 

mais 1 semana de debate, é porque isso aqui é muito caro para a sociedade. Nós já 

temos em mão, assim como a Comissão, um relatório contrário do Ministério 
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Público, do IBAMA, da FIOCRUZ, de 271 organizações que trabalham com esse 

tema, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Estou falando de instituições 

públicas e de instituições da sociedade contrárias a esse relatório. Elas querem 

debater, pois não tiveram essa oportunidade. Então, 1 semana a mais era o 

suficiente para fazermos um debate sério e convencer o próprio Relator a mudar o 

relatório. 

 Obrigado, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado. 

 V.Exa. não falou como orienta o PT, Deputado Nilto Tatto. É “sim” ou “não”? 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - O PT orienta “sim”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Deputado Covatti Filho, 

oriente pela base, por favor. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Colegas Deputados, eu queria orientar 

“não” para todos os partidos da base. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PSB, 

Deputado Alessandro Molon? 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, eu queria pedir a 

V.Exa. para agregar ao tempo de orientação o tempo de Liderança. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - São 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Então, no total, são 6 minutos, 

não é isso? (Pausa.) Obrigado. 

 Presidente, depois de ter mencionado alguns dos argumentos do Ministério 

Público Federal para que seja rejeitado o parecer do Relator, eu gostaria de ler 

alguns trechos da nota pública da Fundação Oswaldo Cruz — FIOCRUZ. 

 Para a Fundação, o projeto visa alterar em profundidade o marco legal sobre 

os agrotóxicos, qual seja, a Lei nº 7.802, de 1989, negligenciando a promoção da 

saúde e a proteção da vida e configurando uma desregulamentação que irá fragilizar 

o registro e reavaliação desses produtos no Brasil.  

Diz a nota oficial da FIOCRUZ: 

  A expansão das commodities agrícolas impulsionou 

o mercado de agrotóxicos no Brasil, que hoje configura-se 

como um dos maiores consumidores de agrotóxicos do 
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mundo. O uso desses biocidas representa um grave 

problema de saúde pública devido tanto à toxicidade dos 

produtos quanto às enormes vulnerabilidades 

socioambientais e político-institucionais que o país 

enfrenta. 

  (...) 

  As alterações propostas representam um 

retrocesso que põe em risco a população, em especial 

grupos populacionais vulnerabilizados como mulheres 

grávidas, crianças e os trabalhadores envolvidos em 

atividades produtivas que dependem da produção ou uso 

desses biocidas.  

Aqui abro um parêntese, Sr. Presidente — este comentário é meu, não é da 

FIOCRUZ: qual país aceita colocar em risco as suas mulheres grávidas, aquelas que 

estão gerando os filhos da nação, as pessoas que vão nascer e vão ser o futuro do 

país? Como um país coloca em risco os fetos que vão ser seus futuros cidadãos e 

futuras cidadãs? 

 Prossegue a nota pública, que está no portal da FIOCRUZ: 

  Somando-se a isso o cenário de enormes 

vulnerabilidades sociais e institucionais existentes na 

maioria dos territórios onde há uso de agrotóxicos, que 

interferem diretamente na ocorrência dos casos de 

intoxicação, tem-se uma situação verdadeiramente 

preocupante, e que pode ter repercussões graves e 

irreversíveis para gerações atuais e futuras, com custos 

de curto, médio e longo prazo. 

A regulação de agrotóxicos não pode ser tratada de 

forma simplista, com a proposição de mudanças voltadas 

para atender aos interesses do mercado. A falsa 

justificativa de que é preciso “dar celeridade aos 

processos de registro” trata as avaliações hoje 

conduzidas como burocracias desnecessárias que 
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representam entraves à economia, sendo esse um 

entendimento equivocado e perigoso que pode trazer 

prejuízos incomensuráveis para a saúde, o ambiente e a 

sociedade.  

É muito importante este trecho da nota da FIOCRUZ: 

Ao invés de resolver a precarização técnica e 

humana da estrutura reguladora, propõem sua 

desregulação. É preciso que haja rigor no processo de 

avaliação e que sejam ofertados aos órgãos competentes, 

tais como a ANVISA e o IBAMA, condições adequadas de 

trabalho — materiais e pessoais — para que o processo 

de avaliação e registro de agrotóxicos possa ser 

conduzido com todo o rigor necessário para proteção da 

vida e a defesa de um ambiente equilibrado. 

 A FIOCRUZ está dizendo que, se o argumento é de que o processo de 

registro de agrotóxicos demora, a solução não é acabar com o processo de registro, 

mas é equipar os órgãos que fazem o registro com condições materiais e pessoais. 

 Então, para haver celeridade, a ANVISA e o IBAMA têm que funcionar 

melhor. Aqui, repete-se um pouco a lógica da PEC 215. “Ah, como o processo de 

demarcação tem problemas, vamos acabar com a demarcação de terras indígenas!” 

Não! Vamos aperfeiçoar o processo. Vamos colocar servidores concursados, 

qualificados, com condições de trabalho, para que isso seja feito de forma mais ágil.  

 O argumento aqui está virado ao contrário. Existe uma lentidão nessa 

apreciação? Se existe, quais são as medidas que o Governo deve tomar para que o 

processo seja mais ágil? Esse deveria ser o nosso foco, e não reduzir as exigências 

com o argumento de desburocratizar, colocando em risco a saúde e a vida humana. 

Isso é muito simples! 

 O que me surpreende é que há uma saída para esse tema. Agora, se a saída 

escolhida for simplesmente liberar geral os agrotóxicos, para que sejam usadas 

quaisquer substâncias — na prática, infelizmente, é isso o que ocorre —, quem vai 

pagar o preço são os atuais e os futuros cidadãos brasileiros. Isso vai causar 

malformação fetal, mutação e câncer na população. 
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 Por isso, nós somos contra o projeto e votamos “sim” à retirada de pauta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Como vota o PDT? 

S.Exa. tem 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO - Sra. Presidente, o PDT vota “sim” ao 

requerimento. 

 Eu queria aproveitar este minuto, meu caro Deputado Luiz Nishimori, do meu 

Estado, e Presidente Tereza Cristina, para dizer que, no meu ponto de vista — ouvi 

aqui várias falas —, esse não é um assunto de governo e de oposição, de direita e 

de esquerda. Esse é um assunto de saúde pública, de meio ambiente, que envolve a 

produção, prezando a qualidade e seus critérios. 

 Eu estou inscrito para falar sobre o tema no mérito, mas não é este o 

momento. Neste momento, estamos fazendo o encaminhamento de votação.  

 Portanto, o PDT vota “sim” ao requerimento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada, Deputado. 

 Como vota o PSOL? S.Exa. tem 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Nós dizemos “sim” a essa retirada de 

pauta, para garantir o debate. 

 As 280 entidades que já se manifestaram falaram do risco que é autorizar o 

Registro Especial Temporário para os agrotóxicos, que são sabidamente 

cancerígenos, ou para qualquer produto que tenha sido aprovado por algum país da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso até afeta a 

soberania nacional e retira a competência de Estados e Municípios na elaboração de 

leis mais específicas e restritivas. O Ministério da Agricultura, como único agente 

responsável pelo registro desses produtos, tira o poder de veto da ANVISA e do 

IBAMA. Portanto, a sociedade tem que discutir. A partir de agora, nas ruas, nas 

salas de aula, todos esses movimentos em prol da cidadania vão estar mobilizados. 

É muito importante isso. Esse assunto interessa a toda a população brasileira. 

 Nosso voto, portanto, é “sim”, para mais debate e discussão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Obrigada. 

 Em votação o requerimento. 

 As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram. Os contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 
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 Rejei... 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Está aprovado, Sra. 

Presidente. É só V.Exa. contar. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Aprovado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Vamos contar. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Olhe a orientação do painel, 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Não, que painel? 

 (Tumulto no plenário.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - O Deputado Ivan Valente 

não é da Comissão. Está empatado em 5 a 5 votos. Prevalece o voto do Sr. Relator. 

Vejam: um, dois três, quatro, cinco; e um dois, três, quatro, cinco. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - V.Exa. não votou, não levantou a mão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Eu votei. Como não? 

Levantei a mão, sim. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Verificação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Sozinho, Deputado 

Alessandro Molon, V.Exa. infelizmente não pode pedir. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Verificação conjunta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Verificação concedida. 

(Pausa.) 

 É verificação conjunta. 

 Está iniciada a votação. 

 (Processo de votação.) 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - O PSB entra em obstrução, 

Sra. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - O PT entra em obstrução. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - O PSB também é obstrução, 

Sra. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - O PSOL está em obstrução. Debate! 

Alô, população! Vamos partir para cima. Já que o agro é pop, que o povo debata os 

agrotóxicos. 
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 O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO - O PDT também está em obstrução. 

 (Processo de votação.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Todos já votaram? 

 (Processo de votação.) 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, foi iniciada a 

Ordem do Dia. Peço a V.Exa. que encerre a sessão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Eu vou suspender a 

reunião. A votação está cancelada. Ela vai começar do início quando retomarmos a 

reunião, ao final da Ordem do Dia. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Obrigado, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - A reunião fica convocada 

ao final da Ordem do Dia, e tem que acontecer até às 23h59min. Se até esse horário 

não terminar a sessão no plenário, esta reunião fica encerrada. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Presidente, estamos no processo de 

votação e não apuramos a votação. Ou se encerra ou se mantém a votação aberta. 

O encaminhamento correto é encerrar a reunião, a votação por falta de quórum. Ou 

está aberta a votação? A votação está em aberto? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - A votação está em 

aberto. Ao suspendermos a reunião, cancelamos a votação. Começamos uma nova 

votação quando retomarmos a reunião. Se nós não conseguirmos retomá-la hoje, 

caso o a sessão no plenário não termine 23h59min, cancelaremos tudo.  

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - A votação está em aberto? O painel vai 

ficar aberto, é isso?  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - A votação está 

cancelada. Vamos ter que fazer nova votação. Até 23h59min, nós retornaremos 

aqui. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Presidente, deixe aberto o microfone, 

senão não conseguiremos esclarecer. Eu tenho uma dúvida: a votação foi encerrada 

por quê? Por que não houve quórum?  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Ela não foi encerrada, ela 

foi suspensa porque a Ordem do Dia começou. Então, como eu não cancelei a 

reunião, vai haver nova votação até 23h59min, hora em que nós podemos 
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recomeçar. Se a sessão do plenário continuar, esta reunião cairá e nós marcaremos 

outra para novo dia.  

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Tenho uma dúvida, Presidente: 

em qual artigo do Regimento a Presidência está se fundamentando para cancelar a 

votação? O Regimento diz que ela só se encerra por falta de quórum. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - A orientação é que a 

Comissão não pode se reunir durante a Ordem do Dia. Portanto, nós teríamos que 

adiar a votação ou cancelar a reunião. Eu fiz a opção por reabrir a reunião, 

suspendê-la somente. Então, cancela-se a votação. Se a Ordem do Dia terminar 

antes das 23h59min, nós voltaremos aqui e faremos nova votação.  

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Tenho uma questão 

regimental, só para concluir, Presidente. Veja bem, se a votação não tivesse sido 

iniciada, V.Exa. poderia suspender a reunião, como pretende fazê-lo, e retomar após 

a Ordem do Dia do Plenário. No entanto, havia em curso uma votação. Não há 

previsão no Regimento de cancelamento de votação. Então a votação tem que ser 

encerrada. A votação foi encerrada por falta de quórum. Portanto, se não há quórum 

para deliberar, não há como continuar a sessão. Agora...  

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - V.Exa. já tinha anunciado o 

encerramento. Basta pegarmos a gravação. Quando V.Exa. fez a primeira... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Não, negativo. Eu estava 

aguardando, porque nós precisamos de 15 votos para encerrar a votação. 

Estávamos em processo de votação, aguardando as pessoas virem votar. Como 

começou a Ordem do Dia... 

 Eu vou ler o que diz o Regimento:  

  Art. 46. .................................................................... 

  § 1º Em nenhum caso, ainda que se trate de 

reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com 

o da Ordem do Dia da sessão ordinária ou extraordinária 

da Câmara ou do Congresso Nacional. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sobre isso, não há dúvida. Mas 

V.Exa. não pode cancelar a votação. Não existe isso no Regimento. V.Exa. 

cancelou... A votação tem que ser encerrada. Ela foi encerrada por falta de quórum. 
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Não há cancelamento. Suspender a reunião V.Exa. poderia, mas estávamos em 

processo de votação.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Eu não encerrei a 

votação. Nós estávamos em processo de votação quando a Ordem do Dia começou. 

Portanto, eu não posso fazer uma averiguação de quórum. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - V.Exa. disse: “Está suspensa a 

reunião”. Não foi isso?  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Encerrada a votação e 

suspensa a reunião. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Se estava encerrada a 

votação, não há quórum. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Mas ela não foi 

encerrada por falta de quórum. Ela foi encerrada porque... Eu poderia ter deixado 

aberta a votação.  

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Mas não existe isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Sim, como começou a 

Ordem do Dia, eu tive que suspender, encerrar... 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, que o Regimento 

não permite o funcionamento concomitante com a Ordem do Dia estamos todos de 

acordo. A dúvida aqui é sobre o que se faz num procedimento como esse. 

 V.Exa. disse: “Está encerrada a votação e está suspensa a reunião”. Só que a 

votação foi encerrada sem que o quórum fosse atingido. Portanto, não há quórum 

para deliberar e não há como se continuar essa votação ou se fazer uma nova 

votação nesta mesma reunião, porque já foi encerrada a votação e não havia 

quórum. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Eu não encerrei por falta 

de quórum. Eu suspendi ou cancelei, naquele minuto, a votação, por causa da 

Ordem do Dia. Eu não posso continuar a sessão com a Ordem do Dia aberta. 

 Nós estamos imprimindo uma decisão para referendar o que eu falei. (Pausa.) 

 Pela Questão de Ordem nº 595, de 2001: 

  De acordo com o Regimento Interno, o processo de 

votação só pode ser interrompido em situações 
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específicas, como a falta de quórum, no caso do Plenário, 

e, em se tratando de Comissão, também pelo início da 

Ordem do Dia do Plenário. Nessas condições, tendo sido 

aquele processo interrompido pela suspensão dos 

trabalhos da Comissão, deverá ele ser considerado sem 

efeito e procedido novamente, desde o início. É a decisão 

desta Presidência. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Obrigado pelo esclarecimento. 

Tenho uma dúvida: V.Exa. pode ler a transcrição do que foi dito por V.Exa.? 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - É isso o que gostaríamos de saber. Eu 

imagino que V.Exa. não tenha no momento, mas ela é fundamental, porque há o 

entendimento de que foi cancelada a reunião. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Eu reitero que foi 

suspensa a reunião e interrompida a votação. Em hora nenhuma, nós falamos de 

quórum. Eu havia acabado de abrir a votação. Portanto, eu estava aguardando — 

como aguardamos nas outras votações — a votação. Só que, nesse momento, 

começou a Ordem do Dia. Portanto, eu a deixei em suspenso, podendo voltar a 

sessão hoje, desde que seja antes das 23h59min. Aí a votação tem que ser 

reiniciada. Isso é o que está na Questão de Ordem nº 595, de 2001. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Obrigado pelo esclarecimento. 

No entanto, se V.Exa., porventura, disse — e eu quero ser sincero, não tenho 

certeza de que V.Exa. disse isso — que estava encerrada a reunião, nós vamos 

cobrar que ela seja encerrada. E não voltaremos a nos reunir hoje, porque nós não 

concordaremos. Se V.Exa. não disse isso e nós estamos enganados, e V.Exa. disse 

ao microfone que estava apenas suspensa, nós respeitaremos e iremos cumprir o 

Regimento. 

 Mas, nós gostaríamos de ter certeza do que disse V.Exa. Nós temos dúvidas. 

Sou sincero com a senhora: não estou dizendo que V.Exa. disse que ela estava 

encerrada, mas, se há essa dúvida, gostaria de saber o que V.Exa. disse. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - O.k. Então, vamos entrar 

em acordo: se o Plenário acabar antes das 23h59min, nós voltaremos aqui, pois já 

teremos a gravação, e seguiremos adiante. Se eu disse “encerrada a sessão”, 
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vamos ouvir na gravação o que foi dito, pois eu também não tenho certeza e não me 

lembro exatamente do que eu falei. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Assim que tivermos a 

gravação, nós a colocaremos para vocês. 

 (A reunião é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Boa noite a todos! Ao 

retomarmos agora os nossos trabalhos, solicito aos nobres Deputados que tomem 

seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 

 Apenas a título de esclarecimento, transcrevo a minha determinação: “Ao 

averiguar o início da Ordem do Dia em plenário, vou suspender a reunião, e fica 

cancelada a votação. Ela vai começar do início, quando retomarmos a reunião, ao 

final da Ordem do Dia”. E, como estamos aqui, a votação está reaberta. (Pausa.) 

 (Processo de votação.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tereza Cristina) - Srs. Deputados, em 

virtude da falta de quórum, eu encerro a reunião, convocando outra para amanhã, às 

11 horas, em plenário que vai ser comunicado a V.Exas., provavelmente o mesmo 

plenário 14. 

 Muito obrigada. 


