COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E PROFERIR AO
PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO
CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS GERAIS EM CONTRATOS DE
SEGURO PRIVADO E REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO
CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966
(REVOGA DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 2002)

REQUERIMENTO Nº
, DE 2009
(Do Sr. Jorginho Maluly)

Requer a realização de audiência
pública para debater assunto objeto
desta Comissão Especial.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 255 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja realizada reunião de
Audiência Pública com a presença do Senhor Paulo Godoy – Presidente da
Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base - ABDIB.

JUSTIFICATIVA

A Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de Base,
ABDIB, é uma entidade privada sem fins lucrativos, cuja missão principal é o
desenvolvimento continuado do mercado brasileiro da infra-estrutura e
indústrias de base e seu fortalecimento em padrões de competitividade
internacional.

1

Defensora pioneira da aplicação de recursos privados na
viabilização de empreendimentos em infra-estrutura, a ABDIB abriga, desde
1995, empresas públicas e privadas, que se dediquem à implantação,
operação, agenciamento e financiamento de empreendimentos, sistemas e
instalações na área da infra-estrutura, bem como empresas consumidoras de
bens e serviços deste setor. O objetivo é garantir a oferta confiável de bens e
serviços para a população, permitir condições isonômicas de competição entre
empresas nacionais e internacionais e promover atração firme de investimentos
de origem interna e externa.
A ABDIB neste momento centraliza setor da mais alta
relevância e diretamente relacionado com riscos atinentes ao processo de
desenvolvimento do país. Conhecer as preocupações da entidade sobre a
matéria securitária parece ser medida indispensável para o bom andamento
dos trabalhos desta Comissão.
Sendo, portanto, a presença de seu representante altamente
enriquecedora para os debates desta Comissão Especial, solicito o apoio dos
nobres pares para a aprovação do Requerimento

Sala da Comissão, em

de

de 2009.

Deputado Jorginho Maluly
DEM/SP
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