CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº
, de 2016
(Do Sr. Dep. Weverton Rocha)
Requer que seja realizada, no âmbito dessa
Comissão, Audiência Pública para discutir o PL
4567 de 2016.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a
Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta Comissão, a realização de audiência pública,
para discutir o PL 4567 de 2016 e a Geopolítica do Petróleo, em data a ser
oportunamente agendada e com a presença dos convidados abaixo.
1. Guilherme Estrella/Petrobras
2. Paulo Metri - Clube de Engenharia
3. Reneu Silva/EPE
Assuntos a serem abordados
- era do petróleo
- participação do Estado
- regimes fiscais (monopólio, prestação de serviços, partilha de produção, concessão e
joint ventures)
- apropriação da renda petrolífera
- controle da produção
- reservas petrolíferas
- mercado internacional
- regimes adotados por países exportadores

JUSTIFICATIVA

A demanda contínua e crescente de energia de baixo custo e a disponibilidade de
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recursos de hidrocarbonetos colocam ainda o petróleo como uma importante fonte nãorenovável da matriz energética mundial para as próximas décadas do século XXI.
A descoberta de petróleo na camada denominada Pré-Sal tem chamado a atenção
do mundo inteiro. Isso não é por acaso. Economicamente e estrategicamente esse fato
pode ser encarado como uma das grandes descobertas de recursos naturais
economicamente exploráveis dos últimos tempos. Além disso, trata-se da descoberta de
uma imensa riqueza em terras de um país que ainda enfrenta diversos problemas sociais
e onde há a expectativa que com o recurso proveniente da exploração de Petróleo muito
possa ser feito pela sociedade brasileira, principalmente nas áreas de saúde e educação.
Diante do exposto, qualquer mudança no processo de exploração de Petróleo tem
que ser minunciosamente discutido nesta Casa. Assim, conto com o apoio dos nobres
deputados, para a realização da audiência pública, indispensável para esclarecimentos
acerca do referido tema.

Sala das Comissões,

de março de 2016.

Dep. Weverton Rocha

