CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº ............., DE 2016.
(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 do atual contexto de
culturas

cujo

suporte

fitossanitário

se

encontra insuficiente.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, ouvido o Plenário
desta Comissão, seja realizada audiência pública para tratar do atual contexto de culturas cujo
suporte fitossanitário se encontra insuficiente. Para esta oitiva, convidamos: DANIEL
KUNKEL –Ph.D., Diretor Associado do Projeto IR-4, focado em soluções para o manejo de
pragas em pequenas culturas (“minor crops”), vinculado à Universidade Estadual de New
Jersey; MANJEET SETHI - Ph.D., Diretor Executivo do Centro de Manejo de Pragas do
Departamento de Agricultura e Agro Alimentos do Canadá (AAFC).

JUSTIFICAÇÃO
O presente requerimento objetiva fomentar e enriquecer discussões acerca da
disponibilidade e da utilização de produtos fitossanitários no contexto das pequenas culturas,
comumente chamadas “minor crops”.
É de amplo conhecimento que, no Brasil, há fortes entraves para o registro de novas
tecnologias empregáveis nos tratos fitossanitários de culturas tradicionais como a soja, o milho, o
algodão, a cana-de-açúcar entre outros. Tais impedimentos são ainda maiores no tocante às
pequenas culturas, cujo mercado é menor, oferecendo ainda menos incentivos para o
enfrentamento burocrático por parte de desenvolvedores.
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Com a ilustre presença de dois especialistas internacionais em suporte fitossanitário e
manejo de pragas para “minor crops”, esta Comissão poderá adquirir informações importantes
sobre as atuais tendências mundiais para este segmento, representado especialmente pelos
pequenos produtores e pelos agricultores familiares.
Neste sentido, frisa-se que esta proposta de audiência pública é de extrema relevância
para os trabalhos desta Comissão e, por fim, roga-se aos Nobres Pares que apoiem este
Requerimento.

Sala da Comissão, em

de

de 2016.

____________________________________
Deputado Luiz Nishimori

