CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Rodrigo Agostinho

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO
E DESENVIMENTO RURAL - CAPADR

REQUERIMENTO N.º

de 2021

(Do Sr. Rodrigo Agostinho)

Requer a realização de audiência pública,
no âmbito da CAPADR, para debater o PL
4.648/2020, que altera o art. 3º, incisos IV e
XXIV, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012, que dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa".

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos Arts. 24, III, XIV e 255 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a realização de audiência pública, no âmbito da CAPADR,
para debater o Projeto de Lei n.º 4.648, de 2020, de autoria da Sra. Jaqueline
Cassol, altera o art. 3º, incisos IV e XXIV, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012,
que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa", com as presenças dos
seguintes palestrantes:
1) Dra. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAUJO, Observatório do
Clima;

3) Representante do Ministério do Meio Ambiente;
4) Representante do Ministério da Agricultura.

JUSTIFICATIVA
O presente requerimento de audiência pública visa tão somente ampliar os
debates sobre as questões apresentadas pela autora, deputada Jaqueline Cassol,
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2) MAURÍCIO GUETTA, do Instituto Socioambiental - ISA;
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tendo em vista que, a matéria pretende estabelecer mudanças na área rural
consolidada, que trata das ocupações antrópicas preexistente a 22 de julho de
2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.
Entretanto, devido à complexidade sobre esta matéria em questão, a
realização dessa audiência pública poderá dirimir as dúvidas que cercam sobre o
tema. Por isso peço o apoio dos ilustres Pares na aprovação deste requerimento
de audiência pública.
Sala da Comissão, em 27 de setembro de 2021.

Deputado RODRIGO AGOSTINHO
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