CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUERIMENTO Nº______de 2015
(Da Sr.ª Tereza Cristina)
Solicita realização de Audiência Pública
com a participação do Ministro do
Desenvolvimento Agrário.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos do arts. 24, III, e 255,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, c/c art. 58, § 2º, II, da
Constituição Federal, seja convidado o senhor PATRUS ANANIAS, excelentíssimo
Ministro do Desenvolvimento Agrário para participar de reunião de Audiência
Pública sobre a situação da agricultura familiar frente o atual cenário de crise
nacional.

JUSTIFICAÇÃO

A economia brasileira está em crise. Isso é o que nos mostram os
dados oficiais, além da farta cobertura jornalística sobre o assunto. O governo, por
sua vez, procura se reorganizar diante do fracasso da política econômica anterior,
lançando um pacote de ajustes fiscais.
Infelizmente, no Brasil ajuste fiscal é sinônimo de alta nos juros e
aumento de tributos, quando deveria significar redução nos gastos públicos.
Apesar do nebuloso quadro, as primeiras estimativas trazem que, por
mais uma vez e felizmente, o agronegócio deve caminhar rumo ao crescimento,
mesmo que tímido.
Contudo a situação do pequeno produtor rural e do agricultor familiar,
mais dependentes de políticas do governo, tanto para produzir como para
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subsistir, pode se tornar ainda mais crítica. Nesse sentido, é preciso ter claro qual
a visão e quais políticas do governo, em especial da pasta do Desenvolvimento
Agrário, para o setor. O convite ao excelentíssimo ministro Patrus Ananias
permitiria que os deputados federais esclarecessem suas dúvidas e que o governo
apresente seus planos para o setor. Além disso, a explanação do ministro, com
toda a sua experiência, engrandeceria em muito nossos mandatos.
Assim,

peço

aos

nobres

pares

a

aprovação

do

presente

requerimento.

Sala da Comissão, em 24 de março de 2015.

Deputada TEREZA CRISTINA
(PSB-MS)

