AEPET-BA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA AEPET-BA
Data: 03/05/2022
Hora: das 18h13min às 20h56min
Meio: teleconferência
Presentes: Diretoria: Marcos André dos Santos, Flávio Diniz Fontes, Erika Rebello
Grisi, Marival Matos dos Santos e Railda Nascimento Silva. Associados: Luiz
Henrique Amorim de Jesus, Meigle Mendes das Mercês, Tales Graco Pombo
Silva, Nelson Araujo Filho, Francisco Augusto Herdy Raminelli, Carlos Dalton
Leopoldo Lima e Miguel de Siqueira Veras.
Pauta:
1- Informações gerais e elaboração da Pauta – 5min – Marcos
2- Leitura/aprovação da ata da reunião anterior - 5min – Daiane
3- Organização para 2022 - 15min
3.1 - Avaliação interna/Apresentação - Railda/Apresentação Presidência 15min
4- Projeto AMS-AEPET-BA/Proposta Vitalmed - 10min – Manoel Esmeraldo/Erika
Grisi
5- Ações judiciais - MS prazo/ processo MPT- Luiz 10min - Marcos
5.1- Devolução do Conjunto Pituba
5.2- Privatização de ativos na Bahia
5.2.1 - Contato com a Defensoria Pública Federal
5.3- Denúncia ao CAD sobre abuso do monopólio da RLAM
5.4- Passivo Ambiental da Refinaria (impacto ambiental)
5.5- Novas ações contra IR - Benefício educacional…
6- Ações institucionais - 5min - Marcos
6.1- Ações com os demais núcleos da AEPET- 5min
6.2- Ações com demais entidades - 5min
6.3- Ações com outras entidades dos movimentos sociais - 5min
6.4- Ações com instituições acadêmicas - 5min
6.5- Ações contra Fake News - 5min
6.6- DIEESE - 5min
7- Acordo coletivo 2022
8- Fórum permanente de reconstrução da Petrobras no Brasil e na Bahia - 1 hora
9- Calendário de atividades
10- O que ocorrer
1) Informações gerais e elaboração da Pauta: Informação: O conselheiro
Francisco Raminelli informou que o vice-diretor de patrimônio Vasco Menezes
solicitou que fosse justificado que o mesmo não poderá participar da reunião,
tendo em vista compromissos familiares.
2) Leitura/aprovação da ata da reunião anterior: Decisão: A ata do dia 26 de abril
foi aprovada para publicação.
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3.a) Organização para 2022: Informação: O presidente Marcos André lembrou
aos presentes sobre a sugestão das reuniões ordinárias da diretoria acontecerem
quinzenalmente, sendo possível convocar reuniões extraordinárias quando
necessário, e que as diretorias devem realizar reuniões para trazer
informações/decisões para as reuniões ordinárias.
3.b) Organização para 2022: Decisão: Foi aprovado pelos presentes a realização
das reuniões ordinárias da AEPET-BA quinzenalmente, sendo possível convocar
reuniões extraordinárias quando possível.
3.1.a) Avaliação interna/Apresentação - Railda/Apresentação Presidência:
Informação: O vice-presidente Flávio Fontes fez uma breve apresentação sobre a
criação e o andamento do planejamento estratégico.
A diretora de patrimônio Railda Nascimento fez a leitura do programa de
gestão da atual diretoria da AEPET-BA, que foi elaborado durante as eleições da
entidade.
3.1.b) Avaliação interna/Apresentação - Railda/Apresentação Presidência:
Decisão: Foi aprovado que cada uma das diretoria da AEPET-BA se reúnam e
avaliem as suas atribuições estatutárias e proponha as atualizações que acharem
necessárias e a parte geral a presidência e o jurídico apresentarão uma proposta,
e no final de novembro fazer uma discussão sobre o estatuto.
4) Projeto AMS-AEPET-BA/Proposta Vitalmed: Informação: Sobre a Vitalmed, a
diretora de comunicação Érika Grisi informou que foi feita a confecção do Card
para impulsionamento, porém está aguardando aprovação do Facebook.
Sobre o sistema AMS AEPET-BA, a diretora de patrimônio Railda Nascimento
informou que não há atualizações.
5) Ações judiciais - MS prazo/ processo MPT: Informação: Sobre as ações
individuais dos ativos, o assessor jurídico Luiz Henrique informou que continuam
em andamento.
Sobre o Ministério Público, informou que está com a tarefa de fazer um relatório
das excepcionalidades.
Informou também que amanhã acontecerá uma reunião do Jurídico.
5.1) Devolução do Conjunto Pituba: Informação: Sem novidades, mantido
em pauta.
5.2) Privatização de ativos na Bahia: Informação: O assessor jurídico Luiz
informou que participou hoje de uma reunião com o presidente Marcos André, Dra
Raquel e o representante da Defensoria Pública Vlamir. Mencionou que o
representante da Defensoria entende que está havendo um desequilíbrio
econômico para as pessoas de baixa renda e que criará um processo na
Defensoria e vai pedir o auxílio da AEPET-BA para fornecer informações sobre
flutuação de preços, material elaborado pelo vice-diretor de comunicação Marival
Matos.
5.3) Denúncia ao CAD sobre abuso do monopólio da RLAM: Informação: A
denúncia já foi feita e estão aguardando resposta.
5.4) Passivo Ambiental da Refinaria (impacto ambiental): Informação: Sem
novidades, mantido em pauta.
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5.5) Novas ações contra IR - Benefício educacional…: Informação: O
presidente Marcos André informou que recebeu a proposta, que foi encaminhada
para o assessor jurídico Luiz Henrique, mas continua sem avanços.
6) Ações institucionais:
6.1) Ações com os demais núcleos da AEPET: Informação: O presidente
Marcos André informou que enviou um ofício para a AEPET-Nacional solicitando a
lista de associados da AEPET-SE/AL para que possamos entrar em contato com a
finalidade de incentivá-los a reconstruir o núcleo ou, se desejarem, formar um
único núcleo, tornando-se AEPET- BA/SE/AL. Conforme a conversa que teve com
o Sr Fernando Siqueira, que informou que talvez possa fornecer esses dados,
mas até o presente momento, não houve resposta da AEPET-Nacional.
Sobre as atividades que solicitamos apoio da AEPET-Nacional, o presidente
Marcos André informou que não houve retorno.
6.2) Ações com demais entidades: Informação: Sem avanços, mentido em
pauta.
6.3) Ações com outras entidades dos movimentos sociais: Informação: O
presidente Marcos André informou que está em diálogo com os representantes do
MTD, que organizam comunidades periféricas, e vão participar com a AEPET-BA
acionando para fortalecer a tese junto a Defensoria Pública, onde a AEPET-BA
participará na condição de assistente técnico e, conforme o defensor, a depender
como Amicus Curie se caso vier a judicializar.
6.4) Ações com instituições acadêmicas: Informação: O presidente Marcos
André informou que conversou com a Professora Gabriela Fadul e combinaram de
marcar uma conversa para abrir um grupo de pesquisa sobre privatização da
Petrobras na Bahia para que a Faculdade de Direito participe também desse
debate.
O presidente Marcos André informou que já foi criado o grupo de estudos, que vai
ser uma ACC na Faculdade de Economia e informou aos presentes que podem se
inscrever caso tenham interesse.
6.5) Ações contra Fake News: Informação: O presidente Marcos André
informou que conversou muito com o Sr Maribondo Vinagre, da AEPET-NS, que
aprovou em Assembleia Geral a participação da AEPET-NS na atividade contra
Fake News, e aprovou também um orçamento de R$20.000,00. Informou também
que a ABRASPET se comprometeu com R$20.000,00.
Mencionou uma reunião que aconteceu ontem com a jornalista Cecília Soto, o
assessor jurídico Luiz Henrique, o apoio técnico Lucila, o estagiário Douglas e o
jornalista Ney Sá da ABRASPET com a finalidade de montar um plano de ações.
Conversou também com o Sindicato e o Sr Radiovaldo se comprometeu a tentar
conseguir um orçamento de R$30.000,00 para ajudar o projeto, mas sem
novidades. A ASTAPE se comprometeu a avaliar para ver a possibilidade de
contribuir.
6.6) DIEESE: Informação: O presidente Marcos André informou que enviou
a proposta do DIEESE de assessorar todos os núcleos da AEPET por
R$800,00/mês para a AEPET-Nacional, porém não houve retorno.
7) Acordo coletivo 2022: Informação: O assessor jurídico Luiz Henrique informou
que representou a AEPET-BA no Congresso da FNP, juntamente com o Sr
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Germino e o Sr Enaldo Sacramento, onde se reuniu com o jurídico da FNP e a
percepção dos advogados é que tem um viés na política que contamina a área
jurídica. Após as pautas gerais, houve formação de grupos, onde participou do
grupo sobre a PETROS, Previdência Pública e defesa da AMS, onde discutiu os
itens do acordo. Informou também que vai ser divulgado os anais do congresso, e
que vai trazer para a reunião ordinária da AEPET-BA.
8.a) Fórum permanente de reconstrução da Petrobras no Brasil e na Bahia:
Informação: O presidente Marcos André iniciou o ponto se desculpando pois
precisou antecipar o assunto no Fórum Baiano antes de discutir com a diretoria,
tendo em vista que está tendo muita dificuldade de convencer a ASTAPE para
participar do Fórum. Expôs que houve uma experiência desastrosa na Bahia que
foi o pensar Petrobras que, segundo informações, terminou melancolicamente. A
ideia é construir uma proposta de reconstrução da Petrobras para que seja
realizada pelo novo Governo, seja ele qual for. Informou também que o Fórum
Baiano aprovou o trabalho, inclusive como embrião e condição para participação
efetiva, não das entidades, mas do dirigentes que vai participar desse processo no
sentido de construir aquilo que é a nossa expressão de vontade para que o
governo de reconstrução nacional construa e reconstrua a Petrobras na Bahia.
Após a exposição, abriu-se o debate entre os presentes.
O presidente Marcos André lembrou aos presentes que já foi aprovado
anteriormente em reunião a realização do curso de Geopolítica do Petróleo, que
está em execução e acha que casa perfeitamente com o debate, é um espaço
privilegiado, mas não pode subordinar a construção desse processo, portanto ele
corre em consonância e em paralelo. Solicitou o registro de que já tinha proposta
de alienação dos campos terrestres no Governo Dilma e o primeiro campo
terrestre colocado à venda na Bahia foi no Governo Dilma.
Sobre o curso, o conselheiro Nelson Araújo deu informes de que a proposta é
realizar 5 aulas aos sábados, durante o turno da manhã, de forma presencial e
virtual, se necessário. A primeira aula será uma debate de abertura com maior
participação, convidando o Sr Guilherme Estrella, o Sr Sérgio Gabrielli e o Sr
Antônio Rivas. O segundo dia terá a participação do Professor Eli Abbadi, com a
finalidade de dar um panorama Mundial e Nacional do negócio do petróleo. No
terceiro dia do curso será discutida a legislação com o Sr Paulão, que foi assessor
da Câmara de Deputados. A quarta aula é para discutir a questão do preço do
petróleo, a questão financeira da Petrobras e a sugestão recebida hoje nesta
reunião de incluir a Dra Maria Lúcia Fattorelli. A última aula será com o Sr Sérgio
Maranhão e o conselheiro Nelson Araújo com a finalidade de discutir a crise
mundial dos sistemas do conflito e o reflexo disso no Brasil para o negócio do
petróleo.
O presidente Marcos André propôs como calendário para a realização do curso,
sendo nos dias 11 e 18 de junho e os três últimos nos dias 09, 16 e 23 de julho.
8.b) Fórum permanente de reconstrução da Petrobras no Brasil e na Bahia:
Decisão: Foi aprovado que a AEPET-BA entra em campanha Nacional pela
modificação de toda a legislação e vai se articular com outras entidades para
modificar e revisar toda a legislação de petróleo do país e, posteriormente,
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reconstruir a Petrobras e o monopólio estatal do petróleo. Caso isso não esteja
maduro e haja necessidade de discussão, será realizada uma reunião específica
para tratar do assunto.
Foi aprovada a participação da AEPET-BA no Fórum Permanente de
Reconstrução da Petrobras na Bahia e no Brasil.
O presidente Marcos André se comprometeu a conversar com Sr Maribondo
Vinagre, presidente da AEPET-NS, para realizar uma reunião extraordinária
conjunta da AEPET-BA com a AEPET-NS, inclusive incorporando outros
associados do Nordeste que queiram participar, com a finalidade de debater a
reconstrução da Petrobras no Brasil, particularmente neste lugar que está mais
depreciado, que é o Nordeste Brasileiro.
Foi aprovada a constituição de uma comissão para agilizar e fazer ajustes na
programação do curso, decidir se o curso deve ser aberto para quem não é da
categoria petroleira e se os tomadores de decisão e os influenciadores sociais
serão convidados para participarem do curso. Por hora os integrantes da
comissão são os Srs Nelson Araújo e Flávio Fontes, o presidente Marcos André se
propôs a ajudar no que for possível e a jornalista Cecília vai assessorar.
9) Calendário de atividades: Informação: Dia 09 de maio acontecerá uma reunião
do Fórum Permanente de Reconstrução da Petrobras na Bahia e no Brasil;
Dia 16 de maio acontecerá a reunião do Fórum Baiano;
Dia 17 de maio acontecerá a reunião ordinária da AEPET-BA;
Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião com todos os presentes.
Lavramos esta Ata e damos fé.

Marcos André dos Santos
Presidente

Vice-Presidente

Erika Rebello Grisi

Marival Matos dos Santos

Diretora de Comunicação

Vice- Diretor de Comunicação

Railda Nascimento Silva
Diretora de Patrimônio
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Flávio Diniz Fontes

Francisco Augusto Herdy Raminelli
Conselheiro Suplente

Tales Graco Pombo Silva

Nelson Araujo Filho

Conselheiro Suplente

Conselheiro Suplente
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Carlos Dalton Leopoldo Lima

Miguel de Siqueira Veras

Conselheiro Titular

Conselheiro Titular

Luiz Henrique Amorim de Jesus
Assessor Jurídico

6

Meigle Mendes das Mercês
Associada

