CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº ............., DE 2016.
(Sr. Luiz Nishimori)

Requer a realização de reuniões externas
para debater os principais eixos que
integram o Plano de Trabalho da Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 6.299, de 2002, e a seus
apensados.

Senhora Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, ouvido o Plenário
desta Comissão, sejam realizadas reuniões externas para debater os principais eixos que integram
o Plano de Trabalho da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº
6.299, de 2002, e a seus apensados. As oitivas ocorrerão em localidades a serem posteriormente
definidas nos seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Os convidados serão determinados
futuramente.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição visa promover reuniões e debates acerca do Projeto de Lei nº
6.299, de 2002, bem como de seus apensados, em todo o território nacional. Isto se faz essencial
uma vez que o teor das discussões no âmbito desta Comissão constitui objeto decisivo para todo
o setor produtivo agropastoril, responsável por cerca de 25% do PIB brasileiro.
Apesar de sua resiliência diante da atual crise política e econômica que vem se alastrando
durante os últimos anos, o setor rural enfrenta entraves em outras frontes, e.g.: dificuldades de
registros de novas tecnologias para manejo de fitopatologias e pragas tropicais; subjetividades
em relação a regras e padrões de segurança; propagação de desinformação em relação aos
processos produtivos; falta de suporte fitossanitário para diversas culturas.
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Tendo em vista que esta Comissão trabalha justamente no sentido de solucionar tais
entraves, faz-se necessário que os debates sejam levados à sociedade de maneira ampla, em
contextos diversificados, construindo, desta forma, ideias sólidas e legítimas.
Sendo assim, diante do exposto, solicito o apoio dos Nobres Pares na aprovação deste
Requerimento.

Sala da Comissão, em

de novembro de 2016.

____________________________________
Deputado Luiz Nishimori

