REQUERIMENTO Nº 58 DE 2013-CI

Nos termos do art. 58, §2º, incisos II e V, combinados
com o art. 93, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a realização do FÓRUM BRASILEIRO DE
INFRAESTRUTURA AO DESENVOLVIMENTO NACIONAL,
com o objetivo de agregar os estudos já realizados por esta
Comissão de Serviços de Infraestrutura e mobilizá-los para
sua inserção nas agendas das políticas econômicas, sociais
e de desenvolvimento, bem como de criar novo espaço de
mobilização, periódica, das principais competências sobre o
assunto e reforçar o suporte de qualificação ao planejamento
das ações governamentais.

JUSTIFICAÇÃO
O Fórum Brasileiro de Infraestrutura ao Desenvolvimento
Nacional foi idealizado a partir dos ciclos de audiências públicas
realizados por esta Comissão de Serviços de Infraestrutura no biênio
2009-2010 e no ano de 2013.
Durante esses eventos, diversos temas foram tratados e
desenvolvidos por renomados especialistas setoriais, com o objetivo
de destacar os principais desafios dos setores, como também de
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abordá-los a partir de pontos de vista transversais, como as
necessidades de recursos humanos e as interações entre as políticas
públicas e os gargalos da infraestrutura nacional.
O Fórum deverá se realizar anualmente, sempre no início dos
trabalhos da Comissão, e se dará sob a forma de dois dias de debates
e seminários em torno de temas previamente agendados por um
comitê organizador, a ser integrado por especialistas e parlamentares,
a partir da própria Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado
Federal.
Dessa forma, será possível associar a temática de cada ano às
questões mais relacionadas à conjuntura nacional, especialmente no
que diz respeito às prioridades e às questões estruturantes do
desenvolvimento do país.
As sessões ocorrerão no próprio ambiente do Senado Federal,
com ampla participação de especialistas, dirigentes públicos e
privados, e demais interessados. A cada edição do Fórum, haverá
uma publicação contendo as principais análises, estudos e,
especialmente, recomendações e propostas.
Esse será um espaço criado pelo Senado Federal e destinado
ao conjunto da sociedade, aos consumidores, aos empresários e
usuários, ao governo e aos especialistas.
A agenda inicial da primeira edição do Fórum levará em
consideração os debates já realizados em 2013, bem como os
especialistas que deles participaram, direta ou indiretamente. Nesse
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sentido serão considerados os principais aspectos e gargalos
apontados, inclusive de gestão, bem como as recomendações
realizadas. Servirão também como material de suporte e subsídios
aos especialistas e participantes, os dados, as conclusões e as
propostas originárias do primeiro ciclo de audiências públicas
realizado por esta Comissão no biênio 2009-2010.
Serão considerados como fatores de repercussão desses
trabalhos questões que possam contribuir com o trabalho da
Comissão de Serviços de Infraestrutura, inclusive relativas às suas
tarefas regimentais de análises e perfis de futuros gestores.
Ao fim de cada edição do Fórum, as análises e, principalmente,
as recomendações e propostas delas oriundas e acordadas serão
encaminhadas,

institucionalmente,

aos

diversos

órgãos

da

administração pública envolvidos com a infraestrutura, assim como às
universidades e às entidades representativas da sociedade e do setor
produtivo.

Sala da Comissão, em

FERNANDO COLLOR
Senador
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