AEPET

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

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS

AEPET Nº 045/04
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2004

À
Jornalista Ivana Machado
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica
Esplanada dos Ministérios
Bloco A – 6º andar

Brasília – DF

Ass.: 6ª Rodada de Licitações das Bacias Sedimentares
Ref.: AEPETnº 042/04 de 29/07/04
ANP ofício nº 418/DG de 11/08/04

Ilustre Companheira,

Em prosseguimento à nossa profícua conversa telefônica ocorrida em 10 p.p., e confiantes no papel
institucional desse SECON, especialmente no que concerne ao de “.... fortalecer canais de comunicação
dos cidadãos e das cidadãs com o Poder Executivo Federal,” passo-lhe as mãos:
a) Carta aberta ao Presidente Lula subscrita por 1615 cidadãos residentes no município de Nova
Friburgo, RJ, solicitando que Sua Exa suspenda a 6ª rodada de licitações;
b) Cópia da carta AEPET nº 042/04 de 29/07/04 na qual alertamos à Agência Nacional do Petróleo
(ANP) de que os critérios constantes no Edital ensejam “manipulações legalmente desonestas”;
c) Cópia do ofício da ANP nº 418/DG de 11/08/04 no qual aquela Autarquia pretensamente
responde aos questionamentos da AEPET.
Basta comparar-se o texto das duas cartas para facilmente concluir-se que a ANP não enfrenta as
críticas ao processo licitatório. Como de hábito, a Autarquia, além de não assumir suas
responsabilidades, transfere o tema para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que, como
é de conhecimento geral não está estruturado para exercer suas funções.
Ao finalizar, agradecemos sua atenção, ao tempo em que lhe solicitamos repassar os documentos ao
Ministro Luiz Gushiken.

Atenciosamente,

Heitor Manoel Pereira
Presidente

Sydney Reis Santos
Diretor Cultural

Anexos: Conforme constam
SR/mcl
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