AEPET

3 de outubro de 2003 – Petrobrás 50 anos
uma história brasileira de sucesso

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS
o

AEPET N 005/04
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2004.

Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff
M. D. Ministra de Estado de Minas e Energia
Ministério das Minas e Energia
Brasília - DF

Ass.: Solicitação de Audiência

Senhora Ministra,
A Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, é uma entidade que tem dentre seus objetivos
estatutários “pugnar pelo planejamento institucional do Sistema Petrobrás, bem como pelos planos de
investimento de longo prazo; colaborar com a Petrobrás e órgãos públicos na solução de problemas de
interesse geral; lutar pela participação do corpo técnico nos processos decisórios na Petrobrás e suas
subsidiárias; lutar pela democratização, eficiência e autonomia da Petrobrás e suas subsidiárias”, hoje
congregando cerca de 4.300 empregados e ex-empregados de nível superior das empresas do Sistema
Petrobrás.
2. Em atenção aos objetivos acima mencionados, no decorrer do ano passado a AEPET promoveu
reuniões entre sua diretoria e o Presidente da Petrobrás e as diversas diretorias da Companhia
(Financeira e de Relações com Investidores; de Abastecimento; de Exploração e Produção; de Gás e
Energia; e Internacional); assim como com o Presidente da Petrobrás Distribuidora e com o secretário
Estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, do Rio de Janeiro.
3. Em prosseguimento, vimos à presença de V.Exa. para solicitar uma audiência, ocasião na qual
pretendemos pautar a reunião, observando o seguinte temário:
• Ativação do Conselho Nacional de Política Energética
- Regulamentação das licitações das bacias sedimentares
- Exportação de petróleo
- Preços dos derivados de petróleo (especialmente o GLP)
• Ampliação e construção de refinarias
• Reversão do processo que alienou ações da Petrobrás (originalmente de propriedade da União
Federal e BNDES)
Certos da acolhida de nossa solicitação, desde já nos colocamos à disposição de V.Exa. para possíveis
esclarecimentos que se fizerem necessários, oferecendo nosso endereço eletrônico (aepet@aepet.org.br)
para os contatos subseqüentes.

Atenciosamente,

Fernando Leite Siqueira
Presidente
RC-SR/toc
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