Comissão de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural

REQUERIMENTO N.º
, DE 2013.
(DO SR. MARCON PT/RS)

Requer a realização de audiência
pública para debater as resoluções
429 de dezembro de 2012 e 434 de
janeiro de 2013 publicadas pelo
CONTRAN.

Requerem nos termos regimentais a realização de audiência pública com a
finalidade de discutir as resoluções do CONTRAN que tratam do emplacamento
obrigatório de tratores, máquinas agrícolas e de pavimentação e guindastes a
partir de 1° de junho de 2013.

JUSTIFICATIVA
Existe hoje uma imensa frota de tratores no país que são fundamentais
para a realização do trabalho na agricultura, estas duas resoluções que versam
sobre o emplacamento dos tratores certamente foram elaboradas não para colocar
empecilhos ao desenvolvimento rural porém, na forma em que estão
estabelecidas acabam por prejudicar o trabalho no campo causando antes de
mais nada insegurança e dúvidas entre os trabalhadores do campo.
Não se tem exatamente o custo do emplacamento desse maquinário, tampouco se
sabe como acontecerá a fiscalização sobre isto e as reais exigências sobre os
agricultores, não sabemos se os DETRANS dos Estados têm condições de
elaborar este trabalho.
Precisamos sim discutir normas de segurança para os trabalhadores rurais que
utilizam esses maquinários, da mesma forma que regras para o emplacamento,
porém esta não pode ser uma definição tomada pelo CONTRAN sem a devida
discussão com os trabalhadores.
Da forma que esta legislação esta sendo colocada não irá beneficiar em nada,
tampouco alterar a realidade da segurança na locomoção dos tratores nas vias
públicas.

Sabemos da importância que tem a agricultura para o desenvolvimento do nosso
país e temas como estes prescindem de discussão pública e ampla.
Daí porque se justifica o convite às seguintes autoridades para a
realização desta audiência pública:

Presidente do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito;
Presidente da FETRAF – Federação dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar;
Presidente da CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura;
Representante da Via Campesina Brasil;
Diretor Geral do DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito;
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul
FETAG/RS;
Confederação Nacional da Agricultura CNA;
Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul - FARSUL

Sala da Comissão, em 22 de maio de 2013

MARCON
Deputado Federal PT/RS

