COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº

, DE 2019

(Do Sr. NILTO TATTO e da Sra. PROFESSORA ROSA NEIDE)

Requer a realização de Audiência Pública e Seminário no
Estado de Mato Grosso para discutir Política de
Desenvolvimento Sustentável e Pesca.

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 24, inciso XIII e do art. 32, inciso XIII do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Colegiado desta
Comissão, a realização de Audiência Pública com o tema: “Política de
Desenvolvimento Sustentável e Pesca”

Sugerimos as seguintes referências, cujos nomes serão encaminhados
oportunamente:
Representação do Ministério Público
Representação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio)
Representação de trabalhadores
Representação do Governo do Estado
Representação de Associação de Caça e Pesca
Professor Francisco de Arruda Machado

JUSTIFICAÇÃO
Uma efetiva agenda de desenvolvimento sustentável, abrangendo a pesca e a
aquicultura, é estratégia central para um país como o nosso, que possui enorme
riqueza e potencial produtivo de espécies, bem como gente séria e trabalhadora
envolvida nesta questão. Assim, julgamos como absolutamente central que as
políticas públicas da pesca, e o potencial e diversidade que o Brasil apresenta, sejam

considerados no aperfeiçoamento do setor, o que enseja a realização de uma
audiência pública ou seminário no estado de Mato Grosso, promovido por esta
prestigiada comissão.
Parece-nos fundamental que a Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável promova o debate sobre desenvolvimento sustentável
da pesca e a regulamentação de atividades pesqueiras considerando, inclusive,
proposições, alternativas e experiências em curso, oferecidas pelos entes federativos.
O eixo central é promover reflexão que, em última instância, observe a
preservação dos recursos naturais e as preocupações de pequenos trabalhadores e
pescadores que dependem da atividade para o sustento e geração de renda básica.
Debater o conjunto de problemas envolvidos nas atividades de pesca e os
mecanismos para mitigar problemas ambientais, como a questão da vegetação ciliar
dos corpos de agua, a pesca predatória, o carregamento de lixo e desejos variados, os
venenos, a destruição de mananciais e cabeceiras e a questão dos licenciamentos,
por exemplo, são alguns dos pontos de atenção e preocupação em relação à política
de pesca e o desenvolvimento sustentável, com preservação da fauna.
Por tais razões, solicitamos o apoio dos nobres pares para o requerimento cuja
realização poderá se dar em Brasília ou no Estado, em função dos agendamentos e
confirmações ulteriores, para debater a Política de Desenvolvimento Sustentável e a
Pesca, considerando a adoção de medidas equilibradas de manejo, as pesquisas e
estudos de referência e os esforços contra a degradação, mediados com uma
economia sustentável e desenvolvimento local e nacional.
Temos convicção que a discussão legará insumos e contribuições centrais para
a consolidação da política e do sistema nacional de meio ambiente.
Solicitamos o apoio dos nobres parlamentares deste Colegiado.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 2019.

Deputado NILTO TATTO
(PT-SP)

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
(PT-MT)

