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REQUERIMENTO N.º              /2019 
 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 

 

 

Os deputados infra-assinados, com fulcro no artigo 48 do 

Regimento Interno, vêm à presença de Vossa Excelência para requerer a 

criação da Comissão Especial de Petróleo, Gás e Energia, para, entre 

outras prerrogativas, debater e propor sugestões sobre a prospecção, 

exploração e produção de petróleo e gás, bem como sobre as mais 

diversas fontes de energia, classificadas em renováveis e não-renováveis 

no Estado do Espírito Santo, composta por 03 (três) membros, no prazo 

dentro da 19ª Legislatura. 

 

 

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA 

 
 

O Estado do Espírito Santo tem apresentado ao longo das últimas décadas 

um crescimento acima da média nacional nos mais diversos índices, 

sejam econômicos ou sociais. Dois exemplos são o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) per capita e o PIB. 

Parte deste crescimento é gerando por meio do desempenho das 

commodities como minério de ferro, aço, celulose e recentemente: 

petróleo e gás. 

Contudo, desenvolvimentos econômicos e sociais ainda não se 

encontraram, onde o primeiro está sempre a frente, o que culmina num 

desiquilíbrio perceptível a todos nós. 

Os setores de Petróleo e Gás são parte essencial do futuro do Espírito 

Sato, uma vez que o Estado é o segundo maior produtor do País. A sólida 

perspectiva de aumento de produção, a instalação de um estaleiro, de 

bases de prestação de serviços, portos e incomparáveis investimentos 

previstos tornam o segmento ainda mais relevante para a economia 

capixaba. Porém, ao levantarmos este debate vimos que não existe 

desenvolvimento sem energia.  

Outro tema de destaque é a eletricidade, que se tornou a principal fonte 

de luz, calor e força utilizada no mundo moderno. Exemplos recentes são 

os agravos que a região Sudeste do País tem enfrentado devido à escassez 

da água.  
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Prova disso é que um dos principais meios de energia utilizado no Estado 

é de origem hídrica, com a dependência que os rios apresentem níveis 

adequados em seus reservatórios para geração de energia. 

Assim como ocorrido entre os anos 2001 e 2002, a falta de chuvas, de 

investimentos e o aumento do consumo resultaram em racionamento de 

energia elétrica. E nos dias de hoje o cenário não é diferente. Com os 

reservatórios com níveis abaixo do extremo, a sociedade ligou o alerta e 

levanta o discurso que é preciso economizar os recursos naturais; 

diminuir a produção de resíduos e ampliar a nossa sobrevivência mais 

sustentável. 

Assim, é fundamental importância à criação da Comissão Especial de 

Petróleo, Gás e Energia, para entre dezenas de prerrogativas, continuar 

lutando, entre outros, nos seguintes sentidos. 

 

 Debater junto ao Estado e municípios produtores de petróleo 

e gás, melhor aplicabilidade dos recursos dos royalties do 

petróleo, bem como, os impactos ambientais gerados pelas 

exploradoras de Petróleo, Gás e Energia; 

 

 Promover junto aos órgãos competentes ações que visem 

coibir a adulteração dos combustíveis nos postos de revenda, 

bem como combater a formação de cartéis e outros crimes 

que lesem o contribuinte; 

 

 Discutir medidas que visem melhorias para o setor 

sucroalcooleiro, como incentivos fiscais com a finalidade de 

ampliação da produção de energia limpa e geração de 

emprego e renda; 

 

Identificador: 370032003000320032003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Deputado Marcelo Santos 

 

 

Avenida Américo Buaiz, 205, sala 505 - Enseada do Suá, Vitória/ES – CEP: 29050-950 

Telefones: (27) 3382-3536 / 3382-3538 

 Fiscalização da prestação de serviços das concessionarias de 

energia elétrica ao consumidor, bem como ao Poder Público; 

 

 Debater, fomentar e estimular o uso de outras fontes de 

energia no Estado. 

 

 Fiscalização da incidência tributária dos serviços prestados 

pelas empresas exploradoras de petróleo e gás no território 

capixaba; 

 

 Discutir junto a Petrobras as Compensações Socioeconômicas 

e ambientais no Espírito Santo;  
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