CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº ............., DE 2016.
(DO SR LUIZ NISHIMORI)

Requer realização de audiência pública no
âmbito da Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3200,
de 2015, para tratar sobre o controle de
pragas e manejo da resistência.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, ouvido o Plenário
desta Comissão, seja realizada audiência pública para tratar sobre o controle de pragas e o
manejo da resistência. Para esta oitiva, convidamos: Fernando Storniolo Adegas ou Leandro
Vargas – Embrapa; Dionisio Luiz Pisa Gazziero - Embrapa Soja (Pesquisador); Paulo
Degrande - Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD; Prof. Geraldo Papa Departamento de Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos – UNESP; Walter Jorge dos
Santos - Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR; André Luiz Lourenção - Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA/ Instituto Agronômico (IAC) ; Prof.
Fernando César Juliatti – Universidade Federal de Uberlândia - UFU ; Hercules Diniz
Campos - Universidade de Rio Verde – FESURV; Rafael Pitta – Embrapa
Agrossilvipastoril (Pesquisador); Celso Omoto - Departamento de Entomologia e
Acarologia - ESALQ/USP; Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas – FRAC; Comitê
Brasileiro de Ação à Resistência de Inseticidas - IRAC-BR; Associação Brasileira de Ação à
Resistência de Plantas Daninhas aos Herbicidas – HRAC
JUSTIFICAÇÃO
O presente requerimento objetiva fomentar e enriquecer discussões acerca do controle de
pragas e o manejo da resistência, dentre os diversos temas abordados no Projeto de Lei
3200/2015.
A audiência proposta deverá englobar discussões acerca do controle de pragas com o uso
racional de defensivos, bem como estratégias de uso de defensivos contra pragas e fitopatologias
com resistências químicas adquiridas.
Ainda, nesta oitiva, serão debatidos posicionamentos de usuários de defensivos, bem
como de especialistas técnicos.
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Neste sentido, frisa-se a importância da promoção de uma audiência pública acerca do
controle de pragas e o manejo da resistência. Contamos com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, em

de abril de 2016.

____________________________________
Deputado Luiz Nishimori

