
 

 

 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
 
 

REQUERIMENTO Nº         /2015-CAPADR 
(do Sr. Daniel Vilela) 

 
 
 

Requer a realização de Audiência 
Pública para instruir o Projeto de Lei nº 
1670/2015, que “Institui o Sistema 
Brasileiro de Vigilância Agropecuária 
Internacional - Vigiagro e a Taxa de 
Vigilância Agropecuária Internacional; 
estabelece sanções administrativas e 
penais; altera a Lei nº 12.016, de 7 de 
agosto de 2009; e dá outras providências, 
em trâmite neste colegiado.  

 
 

Senhor Presidente, 

Nos termos dos artigos 117, VIII, e 255, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência a realização de Audiência 

Pública para instruir o Projeto de Lei nº 1670/2015, que “Institui o Sistema 

Brasileiro de Vigilância Agropecuária Internacional - Vigiagro e a Taxa de Vigilância 

Agropecuária Internacional; estabelece sanções administrativas e penais; altera a 

Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009; e dá outras providências”. 

Para tanto, propomos desde já que sejam convidadas as seguintes 

pessoas e órgãos/entidades/empresas, acompanhadas das respectivas 

justificativas e contatos: 

 Departamento do Agronegócio da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (DEAGRO/FIESP); 

o Justificativa: setores por ela representados realizam operações de 

trânsito e comércio internacional; ainda, está entre o rol de 

atividades da entidade a avaliação de questões relacionadas à 

edição da lei em análise, que possam impactar a competitividade do 

agronegócio no mercado internacional; 



 

 

 

o Contatos: Av. Paulista, 1313, 5º Andar. CEP: 01311-923 São Paulo 

– SP | Tel.: 11-35494216 | Fax.: 11-35494209 | E-mail: 

fabiana.fontanta@fiesp.org.br 

 Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior – 

Instituto PROCOMEX; 

o Justificativa: a entidade possui expertise internacional, atuando 

como representante do setor privado junto à organização mundial 

de aduana; possui acordos de cooperação técnica com a Receita 

Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda e com a Secretaria de 

Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio; espera-se que a entidade possa contribuir com uma 

visão holística do comércio exterior, pois agrega entidades 

representativas dos mais diversos atores que participam das 

operações de trânsito e comércio internacional, cadeias produtivas 

e de suprimentos, operadores logísticos, transportadores, 

administradores de armazéns, terminais e recintos alfandegados; 

o Contatos: John Edwin Mein | Rua Lisboa, 453, Cerqueira César | 

CEP 05413-000 | São Paulo/SP | Tel.: 11-38124566/38121851 | E-

mail: procomex@procomex.org.br 

 Prof. Dr. Cristiano Barros de Melo, da UnB – Universidade de Brasília; 

o Justificativa: O Professor Cristiano Barros de Melo é Médico 

Veterinário pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

UFRPE (1992), Mestre em Medicina Veterinária pela Universidade 

Federal de Minas Gerais - UFMG (1998) e Doutor em Ciência 

Animal pela UFMG (2001). É autor de artigos científicos publicados 

em periódicos internacionais de alto impacto de difusão do 

conhecimento e já orientou vários alunos de graduação, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado com avaliação do 

risco de introdução e difusão de doenças animais pelo comércio e 

trânsito internacional de produtos agropecuários, sendo atualmente 

o principal pesquisador desta área no País e um dos responsáveis 

pela criação desta linha de pesquisa, que passou a ser objeto de 

estudo por pesquisadores do mundo inteiro. Justifica-se a 

participação de representantes da Academia na audiência pública 

proposta, principalmente no que concerne à defesa da garantia das 

condições requeridas para a manutenção da estabilidade 

zoossanitária e fitossanitária do País, condição fundamental para a 

manutenção e a expansão do comércio internacional do 

agronegócio brasileiro; 



 

 

 

o Contato: Prof. Dr. Cristiano Barros de Melo | Gabinete da Vice-

Reitoria, Prédio da Reitoria | Campus Darcy Ribeiro, 2º Andar, Asa 

Norte | CEP 70300-900 Brasília – DF | Tel.: 61-31070230 | E-mail: 

cristianomelo@unb.gov.br 

 Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários – ANFFA 

Sindical; 

o Justificativa: é a entidade representativa dos integrantes da carreira 

de Fiscal Federal Agropecuário, do MAPA, que atuam em portos, 

nos aeroportos e postos de fronteira, com o objetivo de garantir a 

segurança dos rebanhos e das lavouras brasileiras contra as 

possíveis contaminações de animais, plantas ou agrotóxicos vindos 

de outros países, realizando os controles na importação de animais, 

vegetais, seus produtos, subprodutos, derivados e insumos 

agropecuários. Também são responsáveis pela inspeção e 

certificação de todos os produtos de origem vegetal e animal 

exportados de nosso país, além de insumos para uso na 

agropecuária. Considerando o envolvimento dos servidores na 

execução dos procedimentos estabelecidos pelo projeto de lei, 

justifica-se a participação da entidade, principalmente com vistas a 

avaliar a exequibilidade dos regramentos estabelecidos; 

o Contatos: Sr. Alexandre José Scarpellini | SCS Quadra 2, Bloco C, 

Ed. Jockey Clube, 4º Andar, Asa Sul | CEP 70302-912 Brasília/DF | 

Tel.: 61 3226 1280 / 3224 0364 | E-mail: 

anffasindical@anffasindical.org.br 

 Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de São Paulo – 

SINDASP; 

o Justificativa: os despachantes aduaneiros acompanham os 

procedimentos de fiscalização, firmam termos de responsabilidades 

ou assumem outros compromissos como representantes dos 

importadores e exportadores, objetivando a tramitação regular dos 

despachos, assim como expressam ciência em intimações, 

notificações, autos de infração, etc., para cumprimento de 

exigências dos mais variados tipos em relação ao procedimento de 

fiscalização. Dada a sua atuação como representantes legais dos 

operadores do comércio internacional do agronegócio brasileiro, 

justifica-se a participação da entidade, visando contribuir na 

avaliação do impacto e da exequibilidade das regras estabelecidas; 



 

 

 

o Contatos: Sra. Regina Terezin | Rua Porecatu nº 04, Cidade 

Patriarca | São Paulo/SP | Tel.: 11 2791 5788 | E-mail: 

regina@cualidad.com.br 

 Associação Nacional dos Exportadores de Cereais – ANEC; 

o Justificativa: considerando a missão da ANEC de promoção e 

desenvolvimento do melhor cenário para a importação e exportação 

de soja, milho e outros cereais, em todas as suas formas 

comercializáveis, além de auxiliar nas necessidades de seus 

associados, mapeando o setor e interagindo com o governo, fica 

justificada a participação dessa entidade na audiência pública, dada 

a importância do comércio internacional de cereais para o 

agronegócio brasileiro; 

o Contatos: Sra. Márcia Yoshimi Akisue | Av. Brigadeiro Faria Lima, 

1656 - 8º andar – Conj. 81 | Jardim Paulistano - São Paulo/SP | 

CEP 01451-001 | Tel.: 11 3039 5599 | Fax.: 11 3039 5597 | E-mail: 

anec@anec.com.br 

 Brasil Foods – BRF; 

o Justificativa: a BRF foi criada em 2009, a partir da associação entre 

a Sadia e a Perdigão, fusão cujo processo foi finalizado em 2012, 

oportunidade em que a empresa se tornou uma das maiores do 

mercado alimentício mundial, ocupando atualmente a sétima 

posição, em valor de mercado, responsável por 9% da exportação 

mundial, com alimentos que chegam a mais de 110 países, em 

cinco continentes. Considerando que a BRF é um dos principais 

exportadores de produtos de origem animal do mundo, a 

quantidade de estabelecimentos e produtos habilitados por essa 

empresa para exportação e que a entidade atua também como 

importadora de insumos agropecuários, para uso na alimentação 

animal, a sua participação na audiência pública fica justificada por 

ser um dos principais players mundiais do comercio internacional de 

produtos de origem animal. 

o Contatos: Roney Nogueira dos Santos | Gerente de Relações 

Institucionais e Governamentais Brasil na BRF | E-mail: 

roney.santos@brf-br.com 

 Aeroportos Brasil Viracopos; 

o Justificativa: a empresa administra o Aeroporto Internacional de 

Viracopos, que é o segundo principal terminal de cargas do Brasil. 

É um dos aeroportos que mais crescem no país, e desde a sua 

concessão à iniciativa privada, possui em sua área também um 



 

 

 

terminal de remessas expressas internacionais. Considerando a 

importância do modal aéreo no comércio internacional brasileiro, a 

participação da empresa é importante para possibilitar a 

representação do setor de administradores de terminais de cargas e 

de passageiros na discussão do projeto de lei apresentado; 

o Contatos: Sr. Alexandre Ramos | Sra. Jussara Pardinho de Andrade 

| Aeroporto Internacional de Viracopos | Rodovia Santos Dumont, 

km 66 - Campinas/SP | CEP 13.052-901 | Tel.: 19 3725 5000 | E-

mail: alexandre.ramos@viracopos.com | E-mail: 

jussara.andrade@viracopos.com 

Estas são, Sr. Presidente, as razões pelas quais se requer a realização 

da supracitada Audiência Pública, bem como as justificativas para a presença de 

cada uma das pessoas e entidades supracitadas, a fim de que este colegiado 

possa estar devidamente instruído quanto à conveniência da aprovação da 

referida proposição legislativa. 

Deste modo, solicito apoio dos nobres Pares para a Aprovação da 

presente iniciativa. 

 

Sala das Comissões, em    de         de 2015. 

 
 
 

 
 

Deputado DANIEL VILELA 
PMDB/GO 


