CÂMARA DOS DEPUTADOS

Requerimento nº

de 2017

(Dep. Alceu Moreira)

Requer a redistribuição do PL 2334/2015 para
análise de mérito na Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Senhor Presidente,
Nos termos dos Arts. 139, II, alínea “a” e 32, inciso XIII do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a redistribuição do Projeto
de Lei nº 2334 de 2015, que “Institui a Política Nacional para o Manejo
Sustentável e Plantio da Palmeira do Babaçu (Orbignya martiana) e dá outras
providências”, para que seja incluída a Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CMADS) no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito deste Projeto de Lei.

Justificativa
O Projeto de Lei nº 2334, de 2015, de autoria do Deputado João
Marcelo Souza, tem por objetivo propor a instituição da Política Nacional para o
Manejo Sustentável e Plantio da Palmeira do Babaçu.
Atualmente encontram-se apensados outros projetos de lei (PL
3567/2015, PL 6209/2016, PL 6672/2016; PL 4337/2016; PL 4690/2016) que
apresentam finalidades diversas, tais como: desenvolver, financiar e modernizar
o cultivo de espécies; incentivar o manejo sustentado das lavouras, o aumento
da produtividade e o processamento dos produtos; estimular a produção de
derivados, o aproveitamento industrial, a exportação, a defesa de preços de
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comercialização e a abertura de mercados; e elevar a qualidade de vida dos
trabalhadores do setor.
Conforme despacho da Mesa da Câmara dos Deputados, o projeto
deve ser apreciado pelas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (mérito); de Finanças e Tributação (mérito e art. 54 do
RICD) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 do RICD), em caráter
conclusivo. Como se tratam de assuntos que abrangem questões relacionadas à
temática de política nacional do meio ambiente; flora, solo; edafologia; e
desenvolvimento sustentável, conforme preconiza o art. 32, XIII, “a”, “b” e “c” do
RICD, solicito a redistribuição do PL 2334/2015 para que a Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável se pronuncie sobre a matéria.
Certo

do

atendimento

ao

pleito,

antecipamos

agradecimentos.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 2017.

Alceu Moreira
Deputado Federal - PMDB/RS
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