COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA

REQUERIMENTO N°
DE 2019.
(Do Sr. Deputado DELEGADO PABLO)

Requer a realização de Audiência Pública para discutir o
Projeto de Lei nº 8570, de 2017.

Senhor Presidente,
Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos regimentais a realização de audiência pública para debater o
Projeto de Lei 8570, de 2017, de autoria do ilustre Deputado Félix Mendonça Junior, que altera a Lei n.º Lei no
6.088, de 16 de julho de 1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF, e dá outras providências, para incluir os rios Paraguaçu, Subaé, rio de Contas,
Jequitinhonha, Jequiriçá e Mucuri, em sua área de atuação.
Esta solicitação pode nos ajudar a formar uma opinião a respeito do referido projeto. Para tanto, sugiro
os seguintes convidados:

•
•
•
•

Maria Clara Netto Oliveira, Gerente Executiva da área de Gestão Estratégica da CODEVASF;
Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira, Assessor da Presidência da CODEVASF;
Representante do Ministério do Desenvolvimento Regional; e
Representante do Ministério da Economia.

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei 8570 de 2017 foi submetido à apreciação conclusiva pelas Comissões de Integração
Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia (CINDRA) e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) nos
termos regimentais e constitucionais, por força do Art. 24 II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados RICD.
Tendo em vista a importância do pleito e a relevância geopolítica da área a ser inserida e do benefício que
trará a sociedade, se aprovado este projeto, serão necessárias gestões perante do Ministério da Economia e
Casa Civil visando dotar recursos necessários para inclusão de novas bacias na área de atuação.
Para tanto, seria muito produtivo, para elucidações sobre o projeto em questão, ouvir todas as áreas
envolvidas.
Nesse sentido, apresentamos o presente requerimento para deliberação e pedimos o apoio dos
nobres colegas para sua aprovação.

Sala das Sessões,

de 2019.

Atenciosamente,

DELEGADO PABLO
Deputado Federal PSL/AM

