COMISS ÃO ESPECI AL SOBRE O PL 6299 /02
REGULA DEFENSIVOS FITOSSANITARIOS

REQUERIMENTO N. º
,DE 2016.
(Do Sr. Dep. Nilto Tatto)

Requer realização de audiência pública par a
debater a produção agr ícola orgânica e
agroecológica em lar ga escala.

Requeir o, nos term os do Regimento I nterno da Câmara dos
Deput ados, em especial aos arts. 255 e 256 , sejam convidados para debater
a produção agr ícola orgânica e agroecológica em larga escala, convidando
para ist o:
1. Sr. Pedro Paulo Diniz, propriet ário d a Fazenda Toca
2. Sr. Ernest Gotsch, especialista em produção agroecologica

JUSTI FIC ATIV A

A produção orgânica e agroecológica são apresentadas pelos
setores mais conser vadores do meio rur al, como impossíveis, insustentáveis
ou simplesmente inviáveis.
Não par ece ser isto que ocorre, se tomarmos como um exem plo, a
Fazendo da Toca, de propr iedade do Sr. Pedro Paulo Diniz.
São mais de 2300 hectares, com pletamente orgânicos ou
agroecológicos, aonde se produz ovos, f rutas e grãos. A Fazenda f ica
situada no município de Itirapina, no Est ado de São Paulo.
São mais de 2100 campos de f utebol, em extensão, par a se ter
ideia da extensão da f azenda.
Segundo o Sr. Pedro Paulo, “ Muitos tentaram me desencorajar,
alegando não ser possível produzir orgânico em escala. Mas top ei o desaf io.
Hoje, tenho convicção de que é viável obter alimento bonit o e saudável sem
abrir mão da ef iciência f inanceira”. A Fazenda da Toca ilustrou a pr imeira
página da matéria de capa da revista Globo Rural do m ês de maio. A
reportagem abordou o tema dos orgânicos como um todo, ut ilizando o
trabalho para ilustrar este mercado promissor, viável em larga escala e com
produtos de excelência.
Além de contar com um produtor orgânico, a audiência pr etende
ouvir os r elatos do Sr. Ernest Gotsch, um dos mais r enomados especialistas
em produção e manejo sustentável de produção agr ícola.

Este debate tem por objetivo enf rentar o paradigma da produção
limpa e orgânica em larga escala.
É f undamental desmistif icar est a sit uação, indicando que a
agricult ura limpa pode sustentar o padr ão e a demanda alimentar no mundo.

Sala da Comissão, em 27 de junho de 20 16.

Deput ado Nilto Tatto
PT/SP

