COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º

, DE 2013

(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Requer Audiência Pública para discutir as
diretrizes operacionais de financiamento à
Carcinicultura.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 117, VIII combinado
com o art. 255 do Regimento Interno desta Casa, que, ouvido o Plenário desta
Comissão, se digne a adotar as providências necessárias para a realização de
Audiência Pública com a participação do Ministro da Pesca e Aquicultura, do
Presidente do Banco do Nordeste, do Presidente da Associação Brasileira de
Criadores de Camarão – ABCC, Itamar de Paiva Rocha e dos Professores Thales de
Andrade – PhD da UEMA e Hiran Costa – Universidade Federal do Ceará e
Presidente da Associação dos Carcinicultores da Costa Negra, Livino Sales, para
esclarecer aos Membros desta Comissão de Agricultura as diretrizes operacionais de
financiamento à Carcinicultura em que o Banco do Nordeste suspendeu a contratação
de novas operações de custeio ou de investimento na atividade a partir de 21 de
janeiro de 2013, em decorrência da importação de camarão selvagem da Argentina. .
JUSTIFICAÇÃO

Em 2011, a carcinicultura no Brasil faturou R$ 1 bilhão de reais, gerou
70.000 empregos diretos e indiretos, representando na atualidade o fortalecimento da
micro e pequena unidade de produção aquícola, que emprega prioritariamente mão de
obra rural ou egressa da pesca artesanal, promovendo, portanto, a verdadeira
inclusão social no meio rural brasileiro.
Na contramão da tendência e do incentivo dispensado em termos
mundiais para o aumento da produção de pescado, via aquicultura, única forma de
manter a oferta atual de pescado, o Brasil vem priorizando as importações de um
produto que deveria ser líder mundial da sua produção.

A liberação das importações de camarão pelo Brasil, além dos riscos
de enfermidades à cadeia produtiva nacional, constitui-se numa verdadeira
temeridade para a biodiversidade brasileira de crustáceos e para a economia das
Regiões Norte, Nordeste e Sul, onde a pesca extrativa de camarão, lagosta e
caranguejos, bem como a carcinicultura, constituem-se em importantes ferramentas
de inclusão social e de geração de empregos, renda e oportunidades de negócios
para pescadores, trabalhadores rurais, armadores de pesca e carcinicultores.
Esperamos, Senhores Deputados, que o nosso requerimento de
Audiência Pública seja aprovado pelo Plenário desta Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Sala das Sessões, de 21 março de 2013.

Deputado Raimundo Gomes de Matos
PSDB

