COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS

REQUERIMENTO N°
DE 2019
(Do Sr. Zé Neto)

Requer seja aditado o requerimento que trata da
Audiência Pública para debater os rumos do Pré-Sal

Senhor Presidente,

Requeiro,

nos

termos

regimentais,

que

seja

aditado

o

Requerimento nº 37/2019 – CDEICS que solicita a realização de Audiência Pública para
debater os rumos do Pré-Sal, para incluir, dentre os convidados o economista Claudio da
Costa Oliveira e um representante do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo Zé
Eduardo Dutra - INEEP.

JUSTIFICAÇÃO
A descoberta de grandes reservas de petróleo localizadas abaixo
do leito do mar, sob três a quatro quilômetros de rochas abaixo do fundo marinho e que
se estende do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina, com
aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados, conhecidas como pré-sal, aumentou
significativamente o potencial exploratório de petróleo e gás do Brasil.
Com a quebra do monopólio da Petrobrás sobre o pré-sal, muitas
dúvidas surgiram, especialmente em relação à diminuição dos benefícios para o país com
a exploração de gás e petróleo.
Os leilões de partilha do pré-sal não previram qualquer garantia de
conteúdo nacional o que joga uma pá de cal na combalida indústria naval brasileira, que
na primeira década deste século havia se fortalecido e gerado emprego e renda.

Para discutir os rumos deste setor gostaríamos de convidar para o
debate em Audiência Pública especialistas com experiência teórica e prática no setor de
gás e petróleo e, através deste requerimento solicitar a inclusão dos nomes do
economista Claudio da Costa Oliveira e de um representante do Instituto de Estudos
Estratégicos de Petróleo Zé Eduardo Dutra - INEEP, que muito terão a contribuir com o
debate.
Pelo exposto contamos com o apoio dos demais pares deste
Colegiado.

Sala da Comissão, em

Deputado Zé Neto
PT-BA

de junho de 2019.

