CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

REQUERIMENTO N°
DE 2017
(Do Sr. Edmilson Rodrigues)

Requer a realização de audiência pública
conjunta com a Comissão de Integração
Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia para debater os impactos do
neoliberalismo na bio-sociodiversidade da
Amazônia.

Exmo. Sr. Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 24, III, 117, VIII, e
255, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ouvido o Plenário desta
Comissão, seja realizada Audiência Pública conjunta com a Comissão de
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, com vistas a
debater os impactos dos normativos neoliberais na bio-sociodiversidade da
Amazônia.
Para tal reunião requeremos que seja convidado:
1. Jean-François Yves Deluchey - Doutor em Ciência Política / Políticas
Públicas pela Universidade da Sorbonne Nouvelle (Paris 3) e Professor
Associado da Universidade Federal do Pará (UFPA).

JUSTIFICAÇÃO

O avanço do ideário neoliberal, em face da crise do sistema capitalista na
década de 1970, tem produzido efeitos que ultrapassam a esfera econômica,
mais comumente associada ao neoliberalismo. Em nome de políticas que
supostamente promovem "modernização" e "flexibilização", muitos países
aderiram à dinâmica da desregulamentação e da flutuação de "natural" do
mercado.
No Brasil, essa política também promoveu a liberalização e a excessiva
financeirização da economia, dentro do contexto de redução da interferência
estatal na iniciativa privada. Sob diversos aspectos é possível realizar uma
análise dos efeitos da adoção desse ideário.
Do ponto de vista ambiental, o avanço do normativo neoliberal, calcado
na racionalidade utilitarista de mercado, também implica impactos que precisam
ser apropriados pelo conjunto da sociedade. No cenário em que a lógica da
iniciativa privada se sobrepõe ao interesse público é preciso entender de que
forma essa relação afeta nosso patrimônio natural.
Por isso, propõe-se o debate acerca das consequências de políticas que
privilegiam a lógica do mercado sobre a bio-sociodiversidade na Amazônia.
Nesse sentido, a pesquisa do professor Jean-François Yves Deluchey é bastante
elucidativa, na medida em que busca responder ao seguinte questionamento:
em que dimensão os dispositivos normativos neoliberais contribuem ou resistem
ao apagamento de formas de vida na Amazônia?
Essa reflexão é extremamente importante, não só pelos possíveis
impactos ambientais, mas também pela preservação cultural das populações
tradicionais da região amazônica.
Em face da complexidade que envolve a matéria, a realização de uma
Audiência Pública em conjunto com a Comissão de Integração Nacional,

Desenvolvimento Regional e da Amazônia certamente contibuirá para fomentar
o debate acerca da importância da preservação da nossa bio-sociodiversidade.

Sala das Comissões, em

de setembro de 2017.

Edmilson Rodrigues
Deputado Federal – PSOL/PA

