REQ
00026/2017

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 759, DE 2016
, de 2017

(Do Srs. Afonso Florence e outros)

Requer a realização de audiência pública
na Assembleia Legislativa do estado do Piauí para
debater a Medida Provisória nº 759, de 2016.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 90. Inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, e art.
58, § 2º, inciso II da Constituição Federal, REQUEREMOS a Vossa Excelência a realização
de audiência pública desta Comissão na Assembleia Legislativa do estado do Piauí para debater
as repercussões, no estado, dos dispositivos da MPV nº 759, de 2016.
Requeremos, ainda, sejam convidados para participarem da audiência pública,
afora os nomes indicados pela Assembleia Legislativa, o Superintendente regional do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; os presidentes das federações patronal e
dos trabalhadores na agricultura do estado; representante do MST, além de lideranças dos
movimentos sociais do campo e de lutas por moradia.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 759 define mudanças substanciais em várias legislações
que tratam da política agrária, bem assim, das políticas fundiárias, urbana e rural. As alterações
processadas seguem a linha da permissividade e de flexibilização de procedimentos, em muitos
casos, temerárias sob a perspectiva do interesse público.
Os impactos políticos e sociais da MPV são de grande alcance em razão das
elevadas demandas no estado por ações púbicas nas esferas agrária e fundiária, urbana e rural.
Em especial, carece de amplo debate os efeitos locais, da nacionalização do programa Terra
Legal, promovida pela MPV.
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Nesses termos, constituiria ação política da maior relevância a realização de

Sala da Comissão, em

de março de 2017.

Deputados Titulares

_____________________________
Dep. José Mentor (PT/SP)

_____________________________
Dep. João Daniel (PT/SE)

_____________________________
Dep. Luiza Erundina (PSOL/SP)

Deputados Suplentes

____________________________
Dep. Beto Faro (PT/PA)

____________________________
Dep. Afonso Florence (PT/BA)

_______________________________
Dep. Edmilson Rodrigues (PSOL/PA)
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audiência púbica desta Comissão no estado para debater os impactos locais da MPV.

