COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

REQUERIMENTO Nº

, DE 2015

(Do Sr. JHC)

Requer a realização de audiência
pública com os Secretários de Estado
responsáveis pela pasta de Ciência e
tecnologia dos estados da região nordeste e
o Ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação para debater o atual cenário das
iniciativas de desenvolvimento científico e
tecnológico na região nordeste.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 2º,
inciso II, da Constituição Federal e art. 255 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a realização de audiência pública com os Secretários de
Estado responsáveis pela pasta de Ciência e Tecnologia dos estados da região
nordeste e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação para debater o atual
cenário das iniciativas de desenvolvimento científico e tecnológico na região
nordeste.

JUSTIFICAÇÃO

Com a instituição da Subcomissão Especial pelo
Desenvolvimento Científico e tecnológico da Região Nordeste, cabe que esta
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comissão abra espaço para que seja feita audiência com os Secretários
estaduais responsáveis pela pasta de Ciência e Tecnologia e o MCTI, de forma
que possam ser mapeados os programas já existentes na região, tanto de
âmbito federal quanto estadual e apresentadas, pelos secretários estaduais, as
principais demandas na área.
O mapeamento dos programas e iniciativas existentes é
necessário para direcionar a atuação da subcomissão supracitada, além de
proporcionar uma oportunidade de compartilhamento de experiências entre os
secretários.
Além disso, a presença de um representante do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação, dará oportunidade para que a pasta
explicite os planos que tem para mitigar a defasagem existente entre a região
nordeste e o centro-sul brasileiro.
A audiência requerida se prova necessária para que a
CCTCI desempenhe seu papel de espaço de debates acerca da promoção do
acesso à informação e do desenvolvimento científico tecnológico.
Pelos motivos apresentados solicito que os pares deste
colegiado, reconhecendo a necessidade desta ação, aprovem este
requerimento.

Sala das Reuniões, em

de

Deputado JHC

março

de 2015.

