REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

, DE 2018

(Do Sr. ALCEU MOREIRA)

Requer

informações

acerca

das

negociações no âmbito do Mercosul e
União Europeia relativas ao setor
olivícola.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exª., com base no art. 50 da
Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no sentido de esclarecer esta Casa
quanto ao andamento das negociações comerciais entre o Mercosul e a
União Europeia, em especial quanto à taxação da importação de azeites e
azeitonas dos países do bloco europeu. Solicito que informem o seguinte:
1) A liberação da importação de azeites e azeitonas da
União Europeia consta entre as propostas a serem
apresentadas pelo Mercosul no âmbito das negociações?
2) Quais medidas estão sendo tomadas pelo governo
brasileiro para salvaguardar os interesses dos produtores
olivícolas nacionais?

JUSTIFICAÇÃO
Apesar de o Brasil possuir pouca tradição na produção
olivícola, nos últimos anos o país vem expandindo a produção de azeites e
azeitonas. Apenas no Rio Grande do Sul, em 2017, foram produzidos mais

2

de 58 mil litros de azeite em uma área de cerca de 3.500 hectares. A área
plantada aumenta a cada safra e, considerando o prazo para início de
produção comercial de um olival, é de se esperar que a produção apresente
grande crescimento nos próximos anos.
Contudo, o desenvolvimento dessa cultura no País
parece estar sob ameaça, tendo em vista as notícias a respeito do avanço
das negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia e da
possibilidade de que se concretize a abertura irrestrita do mercado nacional
para os produtos olivícolas europeus, que gozam de elevados subsídios.
Diante do exposto, solicitamos ao Exmo. Sr. Ministro
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços esclarecimentos acerca dos itens
elencados neste requerimento, necessários ao nosso trabalho parlamentar.

Sala das Sessões, em

de

Deputado ALCEU MOREIRA

2018-7373

de 2018.

