COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO
E DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. PAULO BENGTSON)

Requer a realização de Audiência
Pública para debater o tema “Perspectivas e
desafios
da
aquicultura
ornamental
sustentável no Brasil”

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 255, a
realização de reunião de audiência pública, para debater sobre “Perspectivas e
desafios da aquicultura ornamental sustentável no Brasil”.
Para tanto, solicito que, sem prejuízo de outros nomes, sejam
convidados:
●

Sra.

Maria

Izabel

Soares,

Coordenadora

de

monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA);
● Sr. Jorge Seif Junior, Secretário de Aquicultura e
Pesca

do

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento (MAPA);
●

Sr. Fausto Coelho Cauhy, Presidente da Associação
de Criadores e Exportadores de Peixes Ornamentais do
Pará;

● Sr. Ricardo André Maia Bitencourt, Presidente da
Associação Brasileira de Aquariofilia (Abraqua).
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JUSTIFICAÇÃO
A aquicultura ornamental é uma atividade que pode ser
realizada de forma sustentável, com custo de investimento relativamente baixo,
apresentando-se, portanto, como uma alternativa para a geração de emprego e
renda em regiões urbanas e rurais.
O excesso de exigências burocráticas e falta de clareza a
respeito dos requisitos vigentes para regularização do produtor e transporte
interestadual dos peixes são alguns dos entraves que dificultam a expansão da
atividade de forma sustentável.
Apesar do Brasil apresentar enorme potencial para o
desenvolvimento da aquicultura ornamental, ainda possui uma cadeia produtiva
de organismos aquáticos ornamentais fortemente baseada no extrativismo,
especialmente para exportações.
Propomos, portanto, a realização de audiência pública, a ser
realizada em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável desta Casa, para compreender os desafios e construir soluções
para o desenvolvimento sustentável da aquicultura ornamental em nosso País.
Solicito o apoio dos ilustres Pares na aprovação deste
requerimento.

Sala das Sessões, em

de

Deputado PAULO BENGTSON

2019-8866

de 2019.

