CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUERIMENTO Nº
(Do Sr. Marcon)

, de 2018.

Requer a realização de um Encontro
para debater as providencias e medidas
adotadas pelos Governos Federal e do
Rio Grande do Sul, no caso da grave crise
enfrentada pela cadeia produtiva do leite
no referido estado.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, em especial ao art. 24, inc.
XVIII, a realização de um Encontro a ser realizado na Assembleia Legislativa
do estado do Rio Grande do Sul, com os convidados abaixo relacionados, para
debater as providencias e medidas adotadas pelos Governos Federal e do Rio
Grande do Sul, no caso da grave crise enfrentada pela cadeia produtiva do
leite.

Ministro do Desenvolvimento Social – Osmar Terra;
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Blairo Maggi;
Ministro da indústria, Comércio Exterior e Serviços – Marcos Jorge de
Lima;
Secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS – Ernani Polo;
Secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do RS –
Tarcisio José Minetto

CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICATIVA

O tema do preço e da comercialização do leite vem sendo abordado
nesta Câmara dos Deputados há meses.
Reuniões no Executivo foram feitas e audiências públicas realizadas na
Câmara dos Deputados, mas os resultados não foram efetivos.
O Governo Federal designou uma comitiva de técnicos para visitar o
Uruguai e detectar a origem do leite que inunda os mercados no Brasil e fazem
com que os preços caiam a patamares não remuneradores ao produtor.
E esta comitiva não concluiu nada.
O Governo Federal nada fez pra aumentar a compra de leite em pó no
âmbito das compras públicas e nada sinalizou no que concerne às medidas de
apoio ao produtor.
Esta paralisia precisa ser debatida e por isto convidamos os ministros e
secretários afetos ao tema, para discutir profundamente a situação e dar à
sociedade, respostas efetivas.
Pelo exposto, solicito a aprovação deste requerimento pelos nobres
pares.

Sala da Comissão, em 09 de abril de 2018.

Dep. Marcon
PT /RS

