Câmara dos Deputados
Liderança do PSD

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO (CTD)
REQUERIMENTO Nº
, de 2012
(do Sr. Fábio Faria e Outros)

Requer que sejam convidados o Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República, Sr. Wagner
Bittencourt, o presidente da Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC, o presidente da
Empresa
Brasileira
de
Infraestrutura
Aeroportuária – INFRAERO e os presidentes
das Companhias Aéreas TAM, GOL e Azul, a
fim de prestar esclarecimentos sobre questões
relativas à aviação civil brasileira, tais como:
infraestrutura dos aeroportos para a Copa de
2014 e Olimpíada de 2016, gargalos do setor,
investimentos e concessões aeroportuárias.
Requeiro, nos termos do art. 255 do Regimento Interno, a realização de Reunião de Audiência
Pública da Comissão De Turismo E Desporto (CTD), em conjunto com a Comissão de
Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio (CEDEIC) e a Comissão de Viação e
Transportes (CVT), a fim de prestar esclarecimentos sobre questões relativas à aviação civil
brasileira, tais como: infraestrutura dos aeroportos para a Copa de 2014 e Olimpíada de 2016,
gargalos do setor, investimentos e concessões aeroportuárias. Para tanto, sugiro que seja
convidados:
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República,Sr. Wagner Bittencourt,
Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC,
Presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO
Presidente da Companhia Aérea TAM,
Presidente da Companhia Aérea GOL
Presidente da Companhia Aérea Azu

JUSTIFICATIVA
Conforme é do conhecimento de todos, a aviação brasileira atravessa um momento bastante
peculiar em virtude do vertiginoso crescimento do setor. O setor aéreo tornou-se um dos mais
importantes temas de discussão no País tendo em vista os importantes eventos esportivos
previstos para os próximos anos. A realização da Copa do Mundo, em 2014, e dos Jogos
Olímpicos, em 2016, aliados ao crescimento do número de usuários de transporte aéreo em
virtude da liberação dos preços das passagens no mercado doméstico, vem demandando uma
infraestrutura aeroportuária ágil e eficiente que o País não possui. O aumento da concentração
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das operações nos maiores aeroportos evidencia a saturação da infraestrutura ocasionada pela
falta de investimentos.
Além disso, a recente concessão dos aeroportos à iniciativa privada com vista a alcançar maior
eficiência na gestão aeroportuária, melhoria na infraestrutura e na qualidade dos serviços
prestados é assunto que merece ser debatido por esta Casa. É importante e necessário esclarecer
o papel do Estado com o intuito de garantir os direitos dos usuários e a segurança operacional
dos aeroportos.
Diante do exposto, solicito a aprovação do presente requerimento para a realização dessa
Audiência Pública, dada a relevância do tema que se pretende discutir

Sala das Comissões,

de outubro de 2012.
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