COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REQUERIMENTO N.º_____ DE 2013.
(Do Sr. Otavio Leite)

Requer a realização de Audiência
Pública para debater o PL 6558/2013 que
institui o Programa de Aumento de
Competitividade Empresarial e Melhoraria
no Acesso a Capital de Crescimento "BRASIL+COMPETITIVO" - no âmbito do
mercado de capitais brasileiro, e dá outras
providências.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, ouvido o Plenário desta Comissão, a
realização de Audiência Pública para debater o PL 6558/2013 que institui o Programa
de Aumento de Competitividade Empresarial e Melhoraria no Acesso a Capital de
Crescimento -"BRASIL+COMPETITIVO" - no âmbito do mercado de capitais brasileiro,
e dá outras providências, com os seguintes convidados:

Representante do Banco Central;
Representante da Comissão de Valores Mobiliários;
Representante da Receita Federal;
Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior.

JUSTIFICAÇÃO

O projeto de lei n.º 6558/2013 é profundamente comprometido com o
desenvolvimento da economia brasileira. Trata-se de proposta tão ousada quanto
substantiva, com objetivo de proporcionar o acesso de milhares e milhares de
empresas ao mercado de capitais.
Objetivamente se trata de implantar mecanismos para que os investidores
apostem nas livres iniciativas produtivas que emanam da sociedade. Evidentemente a
presente matéria há de provocar o debate indispensável para o seu aperfeiçoamento
técnico a amadurecimento político e institucional que viabilize sua justa aprovação.

A estruturação do Programa+Competitivo com vistas a fomentar o
empreendedorismo, aumentar a competitividade empresarial e facilitar o acesso a
capital privado de crescimento para empresas médias brasileiras (private equity,
dívida, M&A e IPOs – oferta de ações).
Nesse sentido, é oportuno trazer o debate à Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, que será a primeira comissão de mérito a se
manifestar sobre a proposta. Assim, conto com o apoio dos nobres pares para
aprovarmos o presente Requerimento de Audiência Pública.

Sala da Comissão, ____ de outubro de 2013.

Deputado OTAVIO LEITE
PSDB/RJ

