Gabinete do Senador Fabiano Contarato

REQUERIMENTO Nº

DE

- CMA

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e do art.
93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública,
com o objetivo de discutir o tema “Desertificação: balanço das políticas para melhor
uso do solo brasileiro", como parte do Ciclo de debates "Junho Verde - O Meio
Ambiente Une".
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Daniel Fernandes Costa - Coordenador Executivo da Associação
Caatinga (Ceará).
2. José Artur de Barros Padilha - Sócio da Ceralpa (Cooperativa
De Energia E Desenvolvimento Do Alto Pajeu) e da Base Zero da
Ecologia, representante da iniciativa privada.
3. Gertjan Beekman - Instituto Inter-americano de Cooperação para
a Agricultura (IICA), representante de organizamo setorial.
4. Francisco Campello - Fundação Araripe, representante da
sociedade civil.
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O Dia Internacional do Meio Ambiente, 5 de junho, assim declarado em
1972 pela Resolução 2994 (XXVII) por ocasião da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente Humano, é data importante em todo o mundo para debates
e discussões sobre a questão ambiental, sustentabilidade e a garantia de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Sob a premissa “O Meio Ambiente Une”, cunhada pelo saudoso
ambientalista Paulo Nogueira Neto, propomos trazer ao Senado Federal, durante
todo o mês de junho, debates contemporâneos sobre diversos temas ambientais,
de modo a promover reflexões e provocar esta Casa Legislativa a assumir
compromissos.
Para tanto, requeremos a inclusão do tema “Desertificação: balanço
das políticas para melhor uso do solo brasileiro", como parte de um amplo debate
social entre todos os interessados na pauta ambiental. A proposta da audiência é
debater a efetividade da política pública instituída por meio da Lei nº 13.153, de
30 de julho de 2015 (Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação
dos Efeitos da Seca e seus instrumentos). Sabe-se que no Brasil - país afetado pela
desertificação, degradação da terra e seca -, esses fenômenos caminham com a
pobreza, produzindo uma relação de causa e efeito que implicam perdas de ordem
econômica, social e ecológica em áreas do semiárido e terras sub-úmidas secas.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2019.

Senador Fabiano Contarato
(REDE - ES)
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