COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO
DE LEI ESPECIAL N.º 827, DE 2015, QUE “ALTERA A LEI N.º 9.456, DE 25
DE ABRIL DE 1997, QUE INSTITUI A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

REQUERIMENTO Nº

, DE 2016

(Do Sr. JERÔNIMO GOERGEN)

Requer
a
realização
de
Fórum/Seminário no Estado do Rio
Grande do Sul na Expodireto Cotrijal
para debater os Projetos de Lei nº
827/2015 modificações na Lei de
Proteção de Cultivares.
Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que o evento
realizado no dia 10 de março de 2016 na Expodireto Cortijal em Não-Me-Toque
no Estado do Rio Grande do Sul, seja realizado em conjunto com está
Comissão Especial.

JUSTIFICAÇÃO

A feira, é realizada desde 2000 pela Cotrijal, terá a presença de mais
de 530 expositores das áreas de máquinas e implementos agrícolas, produção
vegetal e animal, serviços e pesquisa, apresentando lançamentos e tecnologias
para todos os tamanhos de propriedades, sendo realizada dos dias 07 à 11 de
março de 2016.

A feira também é reconhecida como palco de debates de importantes
questões para o agricultor e pecuarista e neste ano mais uma vez vai sediar os

fóruns e encontros que visam buscar soluções para os diversos setores do
agronegócio. Um dos temas que será debatido é o seguro rural.

A Expodireto Cotrijal é reconhecia como uma feira que traz inovações,
tecnologias, conhecimento e oportunidades de negócios para todos os tipos de
propriedade. Neste ano, na Produção Vegetal são cerca de 50 lotes dos
canteiros experimentais e inovações nas áreas de sementes, defensivos e
fertilizantes e abrigam também os setores de pesquisas do agronegócio
brasileiro, está entre os destaques. Instituições de pesquisa como a Embrapa,
Fundacep, Fundação Pró-Sementes, Coodetec, Fepagro e Universidades
(Ulbra, UPF, UFSM, Unicruz) estarão expondo seus trabalhos.

Na Produção Animal, serão 64 expositores de nutrição e genética e
exposição de equipamentos com alta inovação tecnológica, entre área interna e
externa, além da tradicional exposição de animais.

No Espaço da Família Rural, o Pavilhão da Agricultura Familiar terá 43
expositores a mais do que no ano passado e o Recanto Temático será
reativado, mostrando o trabalho de 60 anos da Emater/RS-Ascar.

No Espaço da Natureza Cotrijal, o foco será a reciclagem, com
trabalhos mostrando que como reaproveitar materiais que normalmente vão
para o lixo e também os artefatos produzidos com as embalagens vazias de
agrotóxicos retornáveis.

No sentido de aprofundar os temas de debates de áreas pertinentes a
produção agrícola, será realizado o Fórum Soja Brasil – Safra 2015/2016 – Lei
de Cultivares no dia 10 de março de 2016, das 14 às 16 horas, no Auditório
Central do Parque da Expodireto Cotrijal.

O evento reunirá produtores rurais, autoridades, parlamentares,
técnicos e pesquisadores para discutir as alterações na atual Lei de Cultivares.

Por ser um tema afeto aos trabalhos desta Comissão Especial, foram
convidados parlamentares para serem painelistas no Fórum Soja Brasil – Safra
2015/2016 – Lei de Cultivares, e apresentarem as propostas que vem sendo
discutidas no âmbito da Câmara dos Deputados.

Dessa forma, requeiro que o evento possa ser realizado como
Fórum/Seminário da Comissão Especial PL 0827/2015, para que os debates e
discussões possam contribuir nas alterações legislativas harmonizando a
produção científica e os produtores rurais.

Sala da Comissão, em 07 de março de 2016.

Deputado Jerônimo Goergen
(PP-RS)

