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O PRÉ-SAL
É NOSSO
Comitê Gaúcho em Defesa do Pré-sal

Instalado Comitê Gaúcho em defesa do Pré-Sal

A camada pré-sal até agora era 
considerada inexplorável por ser muito profunda
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mada pré-sal pode colocar o Brasil na 
quarta posição no ranking dos países 
exportadores de petróleo. 

Segundo a AEPET, esta reser-
va é a maior existente em termos de 
combustível fóssil que servirá como 
fonte de energia ainda por muitos 
anos, ao lado dos biocombustíveis. A 
riqueza gerada por sua exploração 
permitirá o desenvolvimento de fon-
tes de energia alternativa para o país. 
 
Um novo marco regulatório 

O presidente Ivar Pavan en-
tende que é preciso criar-se um novo 
marco regulatório. A lei em vigor ( Lei 
9478/1997) pode colocar a maior par-
te dessa riqueza nas mãos de investi-
dores estrangeiros e especuladores. 
"Por isso é urgente a criação de um no-
vo marco regulatório tornando esta ri-
queza de propriedade do povo brasi-
leiro", enfatiza o presidente.

O Comitê funcionará como im-
pulsionador de uma campanha para 
que este novo marco seja estabeleci-
do. Para isto está havendo o esclareci-
mento da população, a participação 
da sociedade civil e o engajamento de 
todos os legislativos brasileiros.

O movimento em defesa do 
Pré-Sal nasceu em 2008 com a publi-
cação de uma cartilha, liderado pela 
Associação dos Engenheiros da Petro-
brás (AEPET), Associação de Juízes 
do RS ( Ajuris), Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, seção do Rio Grande do 
Sul (OAB/RS) e outras entidades da 
sociedade gaúcha. No dia 18 de maio 
deste ano foi criado o Comitê Gaúcho 
em Defesa do Pré-sal, durante audiên-
cia pública solicitada pela Ajuris, na 
Assembleia Legislativa. Trinta entida-
des aderiram ao movimento e ao Co-
mitê. 

O que é o Pré-sal 
A camada pré-sal é um gigan-

tesco reservatório de petróleo e gás na-
tural, localizada abaixo da camada de 
sal, entre 5 e 7 mil metros na área 
oceânica correspondente aos estados 
de Santa Catarina e o Espírito Santo. 
As reservas foram formadas há cerca 
de 100 milhões de anos, a partir da se-
paração da Africa e da América. Sua 
dimensão é de 800 quilômetros de ex-
tensão por 200 quilômetros de largu-
ra, com previsão de 80 bilhões de bar-
ris, equivalente a R$ 18 trilhões. A ca-
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A Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul aderiu a luta 
em defesa do Pré-sal ainda em 
2008. Na ocasião o movimento era 
liderado pela Associação dos Juí-
zes do RS ( Ajuris) e tinha a partici-
pação da Associação dso Engenhe-
iros da Petrobrás (AEPET) e ou-
tras entidades da sociedade civil.

Dia 18 de maio foi realiza-
da uma audiência pública no ple-
narinho com a participação de de-
zenas de entidades da sociedade ci-
vil. Na ocasião o presidente da Ca-
sa Ivar Pavan assumiu o compro-
misso de levar a luta aos outros 
parlamentos estaduais do País.

Na última semana de ma-
io, Pavan palestrou sobre o Pré-sal 
durante o Congresso da União Na-
cional dos Legislativos Estaduais 
(Unale), em Belém do Pará e fez a 
defesa da campanha "O Pré-sal é 
nosso". No dia 9 de julho, o presi-
dente do Parlamento gaúcho tam-
bém falou sobre o tema na Assem-
bléia Legislativa de Santa Catari-
na. Convencidos, os deputados ca-
tarinenses aderiram ao movimen-
to e resolveram criar o seu comitê 
estadual em Defesa do Pré-sal.

Dando sequência a essas 
mobilizações, instala-se oficial-
mente neste 15 de julho o Comitê 
Gaúcho em Defesa do Pré-sal.

Para o próximo período es-
ta prevista a realização de um gran-
de seminário e um ato público. As 
ações do Comitê gaúcho em defesa 
do Pré-sal poderão ser acompa-
nhadas através do site da Assem-
bleia, www.al.rs.gov.br, e de um bo-
letim que deverá ter periodicidade 
mensal.

Ações do 
Parlamento Gaúcho
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Presidente
Dep. Ivar Pavan - PT 

1º Vice-presidente
Dep. Luciano Azevedo - PPS

2º Vice-presidente
Dep. Francisco Appio - PP

1º Secretário
Dep. Giovani Cherini - PDT

2º Secretário: 
Dep. Nélson Härter - PMDB

3º Secretário: 
Dep. Paulo Brum - PSDB

4º Secretário
Dep. Cassiá Carpes - PTB

1º Suplente de Secretário
Dep. Miki Breier - PSB

2º Suplente de Secretário
Dep. Raul Carrion - PCdoB

3º Suplente de Secretário
Dep. Marquinho Lang - DEM

4º Suplente de Secretário
Dep. Adão Villaverde - PT

Jornalista Responsável: 
Walmaro Paz

Editoração e projeto gráfico: 
Bernardo Berton e Departamento de 
Comunicação Visual da Assembléia 
Lelgislativa do Rio Grande do Sul

Entidades já engajadas

Audiência Pública dia 18 de maio

C
ré

di
to

: 
M

ar
co

 C
ou

to
 /

 A
g 

A
L

! Associação dos Juízes do RS 
(Ajuris) 
! Associação do Ministério Públi-
co do RS 
! Associação dos Defensores Pú-
blicos do RS 
! Ordem dso Advogados do Brasil 
(OAB/RS) 
! Conselho Regional de Engenha-
ria e Arquitetura do RS (CREA-
RS) 
! Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho 4ª região 
(Amatra) 
! Associação dos Membros do Tri-
bunal de Contas (Atricon) 
! Sociedade de Economia do RS 
(Socecon/RS) 
! Associação Riograndense de 
Imprensa (ARI) 
! Central Única dos Trabalhado-
res (CUT/RS) 
! Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB) 
! Força Sindical 
! Sindicato dos Trabalhadores na 
Industria do Petróleo (Sindipe-
tro/RS) 
! Fed. dos Trabalhadores Aposen-
tados e Pensionistas do RS 

(FETAPERGS) 
! Sindicato dos Economistas do 
RS 
! Sind. Dos Trab. No Comércio 
de Minérios e Derivados de Pe-
tróleo do RS 
! Associação dos Engenheiros da 
CEEE (AECEE) 
! Sindicato dos Administradores 
do RS 
! POATV – Canal da Comunidade 
! Conselho Regional de Educação 
Física do RS (CREF) 
! Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (AEPET) 
! Confederação Nacional das 
Associações de Moradores (Co-
nam) 
! Federação Gaúcha das Associa-
ções de Moradores (Fegam) 
! União Nacional de Estdauntes 
(UNE) 
! União Brasileira de Estudantes 
Secundaristas (UBES) 
! Nação Hip-hop Brasil 
! Central Geral dos Trabalhado-
res do Brasil (CGTB/RS) 
! Fórum dos Conselhos 
! Assembleia Legislativa do Esta-
do do RS
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