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

REQUERIMENTO No
, de 2016.
(Do Sr. Alceu Moreira)

Requer a designação de parlamentar,
especialmente
da
Comissão
de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da Câmara dos
Deputados,
para
participar
da
Conferência das Partes da ConvençãoQuadro para Controle do Tabaco da
Organização Mundial da Saúde, a
acontecer entre os dias 07 e 12 de
novembro de 2016 em Nova Délhi,
República da Índia.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58, da Constituição Federal, e
dos artigos 32, I, “a” e 117 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvido o plenário dessa
Comissão, solicite ao Presidente da Casa a designação de parlamentar,
em especial desta Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, para participação na comitiva que representará
o Brasil na 7ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro para
Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde, que ocorrerá
entre os dias 07 e 12 de novembro de 2016 em Nova Délhi, República
da Índia.

JUSTIFICATIVA
O Brasil é país signatário da Convenção-Quadro
para Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde.
Internalizada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n.
5.658, de 2 de janeiro de 2006, a Convenção-Quadro prevê, em seu
artigo 23 e subsequentes, reuniões periódicas das Partes para que os
países apresentem relatórios a respeito da implementação das
disposições do acordo e possam propor novas orientações e
recomendações de efetivação das políticas lá previstas.
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Atualmente, o Brasil é o maior exportador mundial
de tabaco e o segundo maior produtor. A produção nacional representa
mais de US$ 2 bilhões (dois bilhões de dólares) em divisas oriundas de
exportações de tabaco. São mais de 150 mil famílias produtoras no Sul e
no Nordeste, que extraem dessa produção uma das maiores
rentabilidades por hectare da agricultura.
Assim, considero como de fundamental importância
que essas famílias estejam representadas pelo Congresso Nacional na
Conferência das Partes, de modo a que sua voz também possa ser
ouvida nas discussões. Trata-se de setor de grande importância para a
economia nacional, em especial da Região Sul, e é estratégico e do
interesse brasileiro que não haja qualquer recomendação que veja a
criar embaraços comerciais às nossas exportações ou que implique em,
de forma direta ou indireta, reduzir a nossa capacidade competitiva no
mercado internacional de tabaco.
Sala da Comissão, em

de

Alceu Moreira
Deputado Federal (PMDB-RS)

de 2016.

