REQUERIMENTO Nº

, DE 2015

(Do Sr. JHC)

Requer
a
constituição
de
subcomissão especial para averiguar as
condições em que se encontram os esforços
desenvolvidos por instituições públicas e
privadas com o intuito de promover o
desenvolvimento científico e tecnológico da
Região Nordeste.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 29, II, do
Regimento Interno, a criação, no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática, de subcomissão especial, destinada a averiguar e
apreciar medidas levadas a termo por instituições públicas e privadas com o
intuito de promover o desenvolvimento científico e tecnológico da Região
Nordeste.

JUSTIFICAÇÃO

Como representante da população nordestina, tenho o
orgulho de afirmar que a nossa Região constitui um ponto fora da curva no que
diz respeito à realidade atualmente vivida pelo país. Enquanto as regiões em
tese mais ricas e desenvolvidas enfrentam gargalos que afetam seu
crescimento e as colocam à beira da recessão, não há dúvida de que o
Nordeste, sem embargo de seus inúmeros problemas, caminha em sentido
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oposto. Já não há mais, a essa altura, quem deixe de reconhecer que a palavra
“crescimento” passou a ser a marca do nosso povo.
Não obstante, remanescem, para incômodo dos meus
concidadãos e vergonha nacional, inúmeros preconceitos contra os
nordestinos. No mais recente pleito eleitoral, essa discriminação indevida
ganhou as redes sociais e trouxe à tona pensamentos absolutamente espúrios,
dirigidos contra uma população que continua muito sofrida, mas que vem
revelando uma garra e uma vontade de vencer até então insuspeitas.
Em tal cenário de contrastes, e à luz da crescente
relevância da Região Nordeste, cabe a este colegiado, em defesa de suas
atribuições precípuas, verificar com a devida atenção um dos aspectos
essenciais para que se examine se é de fato sustentável o desenvolvimento a
que me referi. Trata-se de investigar, com o esmero que o assunto merece, se
o desenvolvimento científico e tecnológico daquela região está acompanhando
a pujança vivenciada pela economia nordestina como um todo, de modo a se
permitir que se mantenham os avanços obtidos pela nossa gente e se vejam
definitivamente relegados ao passado as injúrias injustas que nos são dirigidas
por brasileiros de outras localidades.
É um trabalho árduo, Sr. Presidente, que deve ser levado
a efeito não com motivações político-partidários, mas com o propósito de
identificar e diagnosticar problemas eventualmente enfrentados pela área.
Tenho a mais absoluta convicção de que não há, para tarefa dessa natureza,
nenhuma instância mais adequada do que o nosso colegiado. As conclusões
da comissão cuja criação defendo serão, não pode restar dúvida,
absolutamente cruciais na definição de parâmetros legislativos e de políticas
públicas direcionados para o segmento a que me refiro.
São essas as sólidas razões pelas quais espero o pleno
apoio dos prezados colegas de colegiado no sentido de ver apreciado e
deferido o presente requerimento.

Sala das Reuniões, em

de

Deputado JHC

Março

de 2015.

