
 

 

 

  

  CÂMARA DOS DEPUTADOS 
   

INDICAÇÃO No        , DE 2016 

(Do Sr. JULIO LOPES E OUTROS) 

 

 

Sugere ao Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
adoção de providências no sentido de 
prestar apoio institucional para a criação da 
Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) do Porto de Açu no município de São 
João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro. 

O atual contexto econômico tem cessado a atividade de empresas e 

atividades nos mais diversos setores econômicos do país. Entender o quadro e 

propor mecanismos de fortalecimento econômico são deveres de todos no 

atual momento. 

Assim, no propósito de trazer mais dinamismo à economia brasileira, 

percebe-se que o Porto de Açu satisfaz aos preceitos exigidos para a criação 

de uma Zona de Processamento de Exportação (art. 2º da Lei nº 11.508 de 

2007), quais sejam: 

O município de São João da Barra conta com o Complexo Industrial do 

Porto de Açu, sendo o maior empreendimento porto-indústria da América 

Latina; 

A região é estratégica por ser próxima às bacias de Campos e do 

Espírito Santo; 

Diversas empresas já estão instaladas no Porto do Açu contando assim  

com atividades de fornecimento de componentes mecânicos para sondas de 

perfuração terrestres e marítimas, serviços e soluções tecnológicas para 

campos de desenvolvimento em águas profundas, soluções e serviços nas 

áreas de energia e propulsão marítima, apoio logístico e serviços 

especializados à indústria de óleo e gás, soluções de transporte marítimo, 



importação, exportação, venda e distribuição de combustíveis marítimos, 

movimentação de minério de ferro e multi tecnologias para o gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; 

Existência de uma vasta área (7.200 ha) no Distrito Industrial de São 

João da Barra; 

Diante desse quadro, fica claro que o ambiente do Porto de Açu 

caracteriza-se como um terreno fértil para o surgimento de uma ZPE nos 

moldes do Complexo Portuário de Pecém. 

A concepção dessa ZPE já conta com o apoio de diversos setores, 

dentre eles: a Bancada de Deputados Federais do Rio de Janeiro – 

signatários da presente Indicação; Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Rio de Janeiro; Companhia de Desenvolvimento Industrial 

do Rio de Janeiro – CODIN; Prefeitura de São João da Barra e da Prumo 

Logística – empresa administradora do Porto de Açu. 

Por conseguinte, e considerando a competência legal do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, sugerimos que essa pasta atue de 

forma catalítica na criação da ZPE do Porto de Açu visando à Alavancagem de 

Investimentos e de Desenvolvimento dos Estados Brasileiros. 

 

  

Sala das Sessões, em         de                       de 2016. 

 

Deputado Julio Lopes 

PP/RJ



REQUERIMENTO N.º          , DE 2016 

(Do Sr. JULIO LOPES) 

Requer o envio de Indicação ao 
Poder Executivo, visando à adoção de 
providências no sentido de prestar apoio 
institucional para a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) do 
Porto de Açu no município de São João da 
Barra, no Estado do Rio de Janeiro.  

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1o, do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que seja encaminhada ao Poder 

Executivo a indicação, em anexo, sugerindo ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio a adoção de providências no sentido de prestar apoio 

institucional para a criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do 

Porto de Açu no município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Sala das Sessões, em       de                          de 2016 

. 

 

Deputado Julio Lopes 

PP/RJ 

 

 


