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 a logística
reversa.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, ouvido o Plenário
desta Comissão, seja realizada audiência pública para tratar sobre a logística reversa. Para esta
oitiva, convidamos: Márcio Lopes de Freitas - Presidente do Sistema OCB; Zilda Veloso Política Nacional de resíduos Sólidos – MMA; João César Rando - Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias – inpEV; Henrique Mazzotini - Associação dos
distribuidores de insumos agropecuários – ANDAV; Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA
JUSTIFICAÇÃO
Como ferramenta essencial do debate com a sociedade, a audiência pública tem o intuito
de ampliar e esclarecer assuntos de grande interesse da sociedade acerca dos temas em discussão
no parlamento brasileiro. Dessa forma, o presente requerimento, quando propõe a realização de
audiência, objetiva fomentar e enriquecer discussões acerca do atual estado da arte em torno
da logística reversa dos produtos fitossanitários, dentre os diversos temas abordados no
âmbito dessa Comissão Especial.
O setor produtivo de defensivos agrícolas é referência e hoje recolhe 94% das
embalagens que produz. Exemplo do sucesso da logística revessa no Brasil, o Sistema Campo
Limpo, formado por agricultores, fabricantes (Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias - inpEV), canais de distribuição e com apoio do poder público, encaminhou
para o destino ambientalmente correto mais de 260 mil toneladas de embalagens vazias de
agrotóxicos em todo o País, desde 2002. O foco constante no aperfeiçoamento e a gestão da
qualidade possibilitam os resultados que posicionam o Brasil como referência mundial na
destinação desse tipo de material.
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Atualmente, o sistema é formado por uma rede nacional com mais de 400 unidades de
recebimento distribuída por 25 estados e Distrito Federal, gerenciada cerca de 270 associações
de distribuidores e cooperativas. O modelo de governança do Sistema Campo Limpo segue as
práticas mais utilizadas no mercado
Neste sentido, frisa-se a importância da promoção de uma audiência pública acerca da
logística reversa na agricultura brasileira. Contamos com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, em

de

de 2016.

____________________________________
Luiz Nishimori
Deputado Federal

