CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL JOÃO DANIEL PT/SE

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REQUERIMENTO Nº
/2017
(Do Sr. João Daniel)

Requer
a
realização
de
audiência pública para debater
o Bioma Caatinga e sua
importância na vida do povo
nordestino e no equilíbrio
ambiental.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, a realização de
audiência pública, com ônus para esta Comissão, para debater “O Bioma
Caatinga e sua importância na vida do povo nordestino e no equilíbrio
ambiental”.
Deverão ser convidados:
Olivier Chagas - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos (SEMARH);
Luciana Rodrigues - Coordenadora do Programa de Meio Ambiente
da Universidade Tiradentes;
Rildo Joaquim Carvalho da Silva - Secretário Municipal da
Agricultura, Água e Meio Ambiente;
Bruna Vieira - Representante do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento PNUD;
Roberto Araújo - Representante da Via Campesina;
Fábio Andrei - Centro Comunitário de Formação em Agropecuária
Dom José Brandão de Castro (CEFAC) – Assistência Técnica e
Extensão Rural e Projetos de desenvolvimento sustentável;
Representante da Empresa de Desenvolvimento Agropecuária de
Sergipe – EMDAGRO - na área de alimento naturais do bioma
Caatinga.
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O bioma Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, tem
seu dia nacional celebrado oficialmente em 28 de abril. Esse bioma abriga
uma diversidade de espécies ainda pouco conhecidas por grande parte da
população. Engloba regiões de clima semiárido dos Estados do Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia e a parte norte de Minas Gerais.
O nome do bioma advém do tupi-guarani e significa mata branca,
uma referência à cor dos troncos das plantas que perdem sua folhagem nos
períodos mais secos.
A maioria da população não tem informações suficientes e
consequentemente não valorizam a Caatinga por causa do ambiente seco.
Há uma ideia disseminada na sociedade que só existe secura e sofrimento,
mas a Caatinga é um bioma muito rico e importante para o equilíbrio
ambiental.
Desta forma a realização da audiência pública aqui proposta é
fundamental para levar a sociedade a importância da preservação do bioma
Caatinga.
Sala das Sessões,

de maio de 2017.

Deputado JOÃO DANIEL
(PT/SE)
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