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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

Requer o envio de requerimento de
informações ao Ministério de Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações para
esclarecimento quanto à situação da
tecnologia nacional para a defesa dos limites
do território brasileiro, em especial na região
amazônica.

Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações as seguintes informações:


Quais soluções tecnológicas estão hoje em uso para
monitorar, proteger e defender as fronteiras brasileiras,
especialmente na região amazônica?



Qual

a

situação

do

desenvolvimento

tecnológico

brasileiro para defesa dos limites do território nacional?


Quais são as iniciativas desse ministério para fomentar o
desenvolvimento tecnológico relacionado à defesa das
fronteiras?

JUSTIFICAÇÃO
Os recentes episódios de incêndios na floresta amazônica e as
manifestações internacionais sobre o tema nos levaram a preocupações
quanto à soberania nacional e à defesa dos limites de nosso território, em
especial na região amazônica.
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Requeiro a V. Exª., com base no art. 50 da Constituição

Documento eletrônico assinado por Félix Mendonça Júnior (PDT/BA),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, III, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente:

baixa densidade populacional, o uso das tecnologias seria uma das principais
soluções para preservar o território e evitar ameaças estrangeiras.
Desta forma, solicitamos às autoridades do Poder Executivo
relacionadas ao desenvolvimento tecnológico no setor de defesa informações
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Sabemos que, em um país tão grande e com fronteiras com
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sobre as iniciativas voltadas para a proteção e defesa das fronteiras brasileiras.

Sala da Comissão, em

de

de 2019.
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Documento eletrônico assinado por Félix Mendonça Júnior (PDT/BA),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, III, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR
Presidente

