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Assunto: Nota do Clube de Engenharia contra a Décima Rodada de Licitações da ANP

A Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET) vem se congratular com a direção do
Clube de Engenharia pela nota aprovada pelo seu Conselho Diretor e publicada no Jornal do
Brasil no dia 19 de dezembro último.
Como ressaltado na mensagem, “...alegar que estas Rodadas são necessárias para manter o
suprimento de petróleo no futuro, verificou-se ser uma afirmativa infundada, pois as
descobertas da Petrobras (as únicas cuja produção se destina ao atendimento do mercado
interno brasileiro), vêm ampliando contínua e substancialmente nossas reservas, que hoje
montam mais de 17 anos de consumo. Temos hoje mais de 500 blocos em fase de contrato de
exploração. Não há necessidade, portanto, de que novas rodadas sejam executadas, menos
ainda desta forma açodada.” E, no final do documento, “ ...o Clube de Engenharia vem
publicamente se pronunciar contra a realização pela Agência Nacional de Petróleo e
Biocombustíveis (ANP), da 10 Rodada de Licitações de áreas petrolíferas e colocar-se a favor
de uma ampla mudança no atual marco regulatório (Lei 9478 de 6 de agosto e 1997), que é o
caminho natural para dar conta da nova realidade do país decorrente da descoberta do présal.”
Pelo seu papel de defesa da engenharia brasileira ao longo de seus mais de 100 anos de
existência, como ressaltou o diretor da Petrobrás Guilherme de Oliveira Estrella, o Clube de
Engenharia teve um papel importante na retirada dos blocos do pré-sal das últimas licitações.

Atenciosamente,

Fernando Leite Siqueira
Presidente
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