COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

REQUERIMENTO Nº
, DE 2007
(Do Sr. João Maia)

Solicita que seja convidado o Exmo.
Sr. Ministro da Secretaria Especial
dos Portos, Pedro Brito, para prestar
informações sobre as políticas e
diretrizes para o desenvolvimento e
fomento do setor de portos
marítimos, bem como a execução de
medidas, programas e projetos de
apoio ao desenvolvimento da infraestrutura portuária marítima e dos
portos outorgados às Companhias
Docas.

Senhor Presidente,

Requeiro a V.Exª, nos termos do art. 219, inciso II, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que ouvido o Plenário desta
Comissão, seja convidado a comparecer a este órgão técnico, em reunião de
audiência pública a realizar-se em data a ser agendada, o Ministro da
Secretaria Especial dos Portos, Pedro Brito, para prestar informações sobre as
políticas e diretrizes para o desenvolvimento e fomento do setor de portos
marítimos, bem como a execução de medidas, programas e projetos de apoio
ao desenvolvimento da infra-estrutura portuária marítima e dos portos
outorgados às Companhias Docas.
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JUSTIFICAÇÃO
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, pelo seu mérito, deve ampliar a discussão sobre as novas políticas
para os portos brasileiros que o governo pretende implantar após a criação da
Secretaria Especial de Portos. Criada no âmbito da Presidência da República,
pela Medida Provisória nº 369, de 7 de maio de 2007, e transformada em Lei nº
11.518, de 5 de setembro de 2007, a nova Secretaria tem como objetivo
formular políticas e diretrizes ao desenvolvimento da infra-estrutura portuária
marítima e dos portos brasileiros.
Consideramos

ser

de

fundamental

importância

o

comparecimento do Senhor Ministro da Secretaria Especial dos Portos, não só
para prestar informações sobre a atual situação do setor, mas também para
relatar seu projeto de gestão a frente daquela secretaria, a fim de que, por meio
de um diálogo produtivo, a Câmara possa colaborar na eliminação dos
obstáculos administrativos, operacionais e financeiros que entravam a
recuperação da produtividade do sistema portuário nacional.
Diante do exposto, solicitamos o apoio de nossos ilustres
Pares, nesta Comissão, para a aprovação do presente Requerimento.

Sala das Sessões, em

de

João Maia
Deputado Federal PR/RN

de 2007.

