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Deputado Silas Brasileiro participa de debate sobre os impactos da 
economia e da política na cafeicultura brasileira. 

D
eputado Silas Brasileiro, que 
também é o Presidente do 
Conselho Nacional do Café – 

C N C  e s t e v e  p r e s e n t e  n o 
encerramento do 23º Seminário do 
Café da Região do Cerrado Mineiro, 
na sua cidade natal, Patrocínio/MG, 
onde participou de um debate sobre o 
panorama econômico e político do 
Brasil e os seus impactos para o setor 
cafeeiro.
O  a l c a n c e  d o  a s s u n t o  é 
extraordinário, ao passo em que o 
mercado mundial de café está em 
c o n s t a n t e  c r e s c i m e n t o  e 
transformação, contando com consumidores cada vez mais exigentes e conscientes e, diante da 
atual conjuntura política-socioeconômica do País, é eminente que haja uma constante 
transformação na maneira de pensar e agir, de produzir e de se fazer negócio, para conquistar 
valorização e reconhecimento e, ainda superar os desafios.
“Temos uma imensa satisfação de participar de um seminário voltado ao debate de problemas e de 
soluções de interesse dos cafeicultores, seja na área técnica, econômica, de pesquisa ou de 
tecnologia. E, para nós, é ainda mais gratificante prestigiar o referido evento, especialmente 
porque, há mais de duas décadas, ele tem se tornado um dos mais tradicionais eventos do 
agronegócio cafeeiro no Brasil, realizado na nossa querida Região do Cerrado Mineiro.” 
Comentou o Deputado Silas Brasileiro. 

Deputado Silas Brasileiro protocolou 
Projeto de Lei que poderá beneficiar 
milhares de agricultores familiares. 
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Deputado Silas Brasileiro trabalha para 
garantir o desenvolvimento econômico 

de nosso país

Deputado Silas Brasileiro batalha por 
maiores incentivos à produção de 

café de qualidade.
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Deputado Silas Brasileiro garante para o município mineiro de Serra 
do Salitre, R$ 246.550,00 de Reais em Recursos para infraestrutura.

A Caixa Econômica Federal emitiu a Ordem Bancária n.º 2015OB807548, no valor de R$ 
246.550,00 (Duzentos e quarenta e seis 
mil quinhentos e cinquenta Reais), em 
favor do Município de Serra do Salitre, 
que deverá ser revertido em obras de 
i n f r a e s t r u t u r a  u r b a n a ,  c o m o 
revitalização de vias e construção de 
meios fios. 
O recurso originário do Ministério das 
Cidades foi garantido graças a uma 
emenda parlamentar de autoria do 
Deputado que celebrou a conquista, 
r e s s a l t a n d o  q u e  a  m e d i d a  i r á 
proporcionar comodidade e melhoria da qualidade de vida de todos os moradores de Serra do 
Salitre e região. 

Deputado Silas Brasileiro 
protocolou Projeto de Lei que 
poderá beneficiar milhares de 

agricultores familiares. 

 Deputado Silas Brasileiro apresentou 

Ona Câmara dos Deputados o Projeto 
de Lei n.º 2.899/2015, que visa proibir 

a diferenciação de tratamento entre o 
agricultor familiar e o assentado da reforma 
agrária em matéria de benefícios e serviços 
providos pelo Poder Público Federal, como, 
por exemplo, o crédito agrícola, a extensão 
rural e o provimento de infraestrutura física e 
social.
Atualmente, em que pese às notórias 
similaridades socioeconômicas existentes 
entre os assentados da reforma agrária e os 
agricultores familiares, na prática, os 

Programas de Governo existentes oferecem 
melhores condições de assistência e 
acessibilidade aos assentados da reforma 
agrária do que aos agricultores familiares.
 “A medida é extremamente oportuna, 
especialmente nesses tempos de crise, pois o 
Poder Público tem a obrigação de criar 
condições mais favoráveis ao trabalhador 
brasileiro. A nossa intenção com o PL é 
corrigir distorções da lei, colocando os 
assentados da reforma agrária e os 
agricultores familiares no mesmo patamar, a 
fim de que as políticas públicas voltadas ao 
setor sejam aplicadas de forma mais justa e 
igualitária”, comenta o Deputado Silas 
Brasileiro.
O projeto foi distribuído à apreciação da 
Comissão de Agricultura da Câmara dos 
D e p u t a d o s  e  e s t á  a g u a r d a n d o  a 
apresentação do parecer do relator. 
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Deputado Silas Brasileiro obtém mais recurso para a área da saúde, 
contemplando hospital beneficente da Capital Mineira. 

 Diretoria do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde emitiu a Ordem Bancária n.º 

A2015OB42645, no valor de R$ 287.500,00 (Duzentos e oitenta e sete mil quinhentos Reais), 

em favor da Associação Evangélica de Minas Gerais - Hospital Evangélico de Belo Horizonte. 
O recurso foi garantido graças a uma emenda parlamentar de autoria do Deputado Silas Brasileiro, 

empenhada no ano de 2014, sob o n.º 2014NE80088, contribuindo para que a referida instituição 

filantrópica possa continuar prestando serviços de excelência na área da saúde e proporcionando a 

todos os seus usuários um atendimento de qualidade, digno e humanitário. 
“Este repasse de recursos vem em boa hora e certamente fará a diferença para que, cada vez mais, 

a nossa população tenha melhores condições de vida e acesso a serviços eficientes.” Comentou o 

Deputado Silas. 

eputado Silas Brasileiro participou da reunião do Conselho de Assuntos Legislativos da 

DConfederação Nacional da Indústria – CNI, para debater aspectos importantes relativos ao 
Projeto de Lei n.º 6904/2013, que trata sobre à atividade de exploração de gás de folhelho 

(também conhecido como xisto).
Nessa oportunidade, o Deputado Silas – relator do PL –, ponderou sobre a importância de se 
ampliar a discussão da matéria, especialmente, a fim de que a proposta seja profundamente 
examinada e o seu relatório atinja o seu objetivo principal: promover o desenvolvimento 
econômico do Brasil, gerar emprego e renda, sempre respeitando a legislação vigente e os 
interesses da coletividade. 

Deputado Silas Brasileiro trabalha para garantir o desenvolvimento 
econômico de nosso país. 
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o dia 11 de novembro de 2015, no plenário da Comissão de Agricultura, Pecuária, 

NAbastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR, foi aprovado – por unanimidade – o 

Projeto de Lei n.º 1.713/2015, de autoria do Deputado Evair de Melo (PV/ES), que 

“Institui a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade.”
O Relator do PL, Deputado Luiz Cláudio (PR/RO), ao expor o seu voto, considerou importantes 

sugestões apresentadas pelo Deputado Silas Brasileiro (que também é o Presidente do Conselho 

Nacional do Café – CNC), promovendo, por meio de emendas, ajustes ao texto original, visando 

aperfeiçoar a proposição. 
As emendas ao texto explicita que o incentivo à melhoria de qualidade destina-se as espécies 

Coffea Arabica e Coffea Canephora (robusta e conillon) e, ainda, garante ao Conselho 

Deliberativo da Política do Café – CDPC à condução da implementação da referida política 

nacional de incentivo, com base em seus estudos e decisões. 
O Deputado Silas Brasileiro celebrou a aprovação das emendas por ele propostas , esclarecendo 

que: 

Deputado Silas Brasileiro batalha por maiores  incentivos à produção
de café de qualidade. 

“O nosso objetivo é fortalecer a representação do setor produtivo nacional no 

delineamento da política de café do Brasil, a qual se concretiza via Conselho 

Deliberativo da Política do Café (CDPC). Como é interesse precípuo da produção 

nacional o aumento da qualidade dos cafés do Brasil, o envolvimento do CDPC é a 

melhor estratégia para garantir um amplo alcance da Política Nacional de Incentivo à 

Produção de Café de Qualidade."
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 Diretoria do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde emitiu outras 08 (oito) 

AOrdens Bancárias, no valor total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil Reais), 

referentes a uma série de recursos destinados a várias instituições de saúde do Estado de 

Minas Gerais.
De acordo com as informações extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal – SIAFI, os pagamentos foram destinados para as seguintes instituições:
· Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá (R$200.000,00);
· Santa Casa de Misericórdia de Araguari (R$200.000,00);
· Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre (R$100.000,00);
· Santa Casa de Misericórdia de Itajubá (R$100.000,00);
· Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Souza Moreira de Itaúna (R$100.000,00);
· Santa Casa de Misericórdia de Pedralva (R$200.000,00);
· Santa Casa de Misericórdia de Piumhi (R$200.000,00) e;
· o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada da Capital Belo Horizonte 

(R$100.000,00), 
Estes repasses, que foram garantidos graças às emendas parlamentares de autoria do Deputado 

Silas Brasileiro, empenhadas no ano de 2014, representam o resultado de um incansável esforço 

por melhores condições de vida da população mineira, especialmente, para aqueles que mais 

necessitam e clamam por um atendimento digno e de qualidade na área da saúde. 

Deputado Silas Brasileiro garante repasse de R$1.200.000,00 para
 diversas instituições de saúde do Estado de Minas Gerais.

Agricultores de todo o Brasil 
poderão ser beneficiados, graças à 
aprovação de mais um Projeto de 
Lei de autoria do Deputado Silas 

Brasileiro.

comissão de Agricultura, Pecuária, 

AAbastecimento e Desenvolvimento da 
Câmara dos Deputados aprovou – por 

unanimidade – o Projeto de Lei n.º 2.899/2015, 
de autoria do Deputado Silas Brasileiro, que 
visa proibir a diferenciação de tratamento entre 
o agricultor familiar e o assentado da reforma 
agrária, em matéria de benefícios e serviços 
providos pelo Poder Público Federal, como, por 
exemplo, o crédito agrícola, a extensão rural e o 
provimento de infraestrutura física e social.
O Relator,  Deputado Evandro Roman 
(PSD/PR), que apresentou o seu voto favorável 
ao PL, cumprimentou a intenção do Deputado 

Silas Brasileiro, ponderando em seu relatório 
que: “(...) não restam dúvidas de que se trata de 
um projeto meritório, de grande alcance social e 
justiça, uma vez que pretende estabelecer um 
t ra tamen to  i gua l i t á r i o  a  essas  duas 
semelhantes categorias: do assentado e do 
pequeno agricultor familiar (...)”
O Deputado Silas Brasileiro comentou a 
aprovação de sua proposta, lembrando que é 
obrigação do Poder Público criar condições 
favoráve is  ao  t raba lhador  b ras i le i ro . 
Proporcionar aos assentados da reforma 
agrária e aos agricultores familiares os mesmo 
benefícios, tornam as políticas públicas 
voltadas ao setor mais justa e igualitária. 
O projeto seguirá para apreciação do Plenário 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania da Câmara dos Deputados e está 
aguardando a apresentação do parecer do 
relator. 
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Por unanimidade - foi aprovado pelo Plenário da 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS, o 

substitutivo apresentado ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 123/2015, de relatoria do 

Deputado Silas Brasileiro. 
A proposta do substitutivo, garante aos micro e 

pequenos empresários, e empreendedores 

individuais, acesso ao crédito, nos termos e 

condições do Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo Orientado – PNMPO.
O texto original do PLP, criava uma linha de crédito 

com base no Programa Nacional de Agricultura 

Familiar – PRONAF, porém, segundo o relator, a 

iniciativa de ampliar o montante anual de créditos 

concedidos ao segmento empreendedor deve ser 

objeto de um programa com regras específicas, 

criadas e desenvolvidas a partir das necessidades 

e das características inerentes à atividade 

empresarial, tendo em conta as legislações trabalhistas, tributárias e o tratamento diferenciado 

previsto para o segmento, como é o caso do PNMPO.
“Esta proposta é extraordinária do ponto de vista econômico e poderá garantir aos nossos 

empreendedores melhores condições de vida e capacidade de gerar emprego e renda.” 

Comentou o Deputado Silas. 
O projeto ainda será analisado por outras comissões da Câmara, inclusive, pela de Constituição, 

Justiça e Cidadania – CCJC.

Aprovado Relatório do Deputado Silas Brasileiro que poderá garantir 
mais crédito e  beneficiar milhares de micro e pequenos empresários de 

todo País. 

Jornal Anterior

Acesse online o Jornal pelo portal: www.silasbrasileiro.com.br
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