
 
 
 

Página 1  

 

 
ATA Nº 007 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS 

 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2021, foi enviado convite, para reunirem-se às 19h, 
via “Google Meet”, o presidente, Marcio Franklin Oliveira e os membros Catarina Renice Galvão 
Wagner, Gisele Birman Tonietto, Ingridy Lopes, Jancileide Rocha Morgado, Luciene Pires Brandão, 
Melissa Peron Souza e Nelson Jorge Lemos de Souza. A reunião foi iniciada pelo presidente, Sr. 
Marcio Franklin Oliveira, que cumprimentou a todos, agradeceu participação e se desculpou pela 
necessidade de remarcação da reunião, mediante a quantidade de atividades, que vem 
desenvolvendo. Comentou sobre desafios atuais de corte orçamentário e cobrança na preparação 
de aulas on line. Falou da necessidade desligamento da CTPG, do Sr. Fabrício De Queiroz 
Venâncio, que foi para Minas Gerais, com nova proposta de trabalho. Com relação à pauta do dia: I 
– Temas discutidos nos grupos no “WhatsApp”: neste momento, por sugestão Sr. Nelson Jorge 
Lemos de Souza, o presidente concordou e mencionou, que uma vez nós pertencendo à CTPG, 
seria interessante discutir sobre tema bem atual, a situação atual da Petrobras (alta dos preços 
combustíveis, mudança de direção, “ataque às instituições da Petrobras”, com privatizações 
isoladas, ou não, o que a mídia diz, o que realmente está acontecendo, etc.) Como exemplo, 
presidente citou sobre a privatização de uma refinaria, na Bahia.  A pedido do presidente, cada 
participante, à cada chamada, deveria dar sua opinião, com uma breve colocação do que pensa 
sobre privatização, se é boa ou ruim, das vantagens e desvantagens. Presidente colocou que a 
questão principal seria contexto energético, e citou os Estados Unidos da América, visto o país ser 
um dos maiores consumidores de petróleo, que com o atual presidente americano John Biden, 
defende investimento no desenvolvimento recursos fósseis, que poderia impactar na economia 
Brasil, em novos rumos para novos recursos energéticos, impactando mercado de trabalho, 
mercado de investimentos, trabalhadores da Petrobras, perspectivas de mercado, atingindo as 
subcâmaras técnicas de trabalho.  Gisele Birman Tonietto interrompeu a fala do presidente, 
dizendo que som estava ruim, pedindo para esclarecer qual seria exatamente a abordagem a ser 
feita, sobre a Petrobras, pois de maneira mais objetiva a discussão ficaria melhor, no sentido de 
contribuir com tema, seja para esclarecer melhor a população do que está acontecendo, ou da 
posição do CRQ nesse contexto. Acrescentou que trabalhou durante muitos anos no CEMPES, que 
vêm acompanhando este “movimento”, e que sua opinião é única, de “indignada como brasileiro”, 
que prefere então falar de ações a serem tomadas, do que de opinião. Presidente esclareceu que 
as opiniões são importantes, para a tomada de ação, dizendo ainda que no caso dele, prestou 
serviços para Petrobras, mas nunca como da Petrobras, que sua visão era de alguém que defendia 
abertura de mercado, mas sem destruir a Petrobras, respeitando os que têm visão contrária. Pois, 
há a “questão movimento mercado internacional, para mudança e uso dos novos recursos 
energéticos, pela questão ecológica muito forte, a questão ambiental muito forte também, batendo 
muito forte no uso do petróleo, que temos várias reservas, que exploração em cinco ou dez anos, 
passará ser vista de outra maneira”. Presidente agradeceu a opinião da Sra. Gisele Birman.   
Nelson Jorge Lemos de Souza pediu a palavra e disse concordar com Gisele Birman, dizendo que 
“a ação deve ser objetiva, porque não adianta reunir e falar, sem ter uma posição, para que isso 
faça diferença”. Disse estar preocupado e fazer parte “Complience”, tema discutido no grupo 
“WhatsApp, que foi instituído por lei, mas não funciona. Entende que “perdemos muito do nosso 
patrimônio, empresas como Vale do Rio Doce e muitas outras, e que a Petrobras, sendo uma das 
maiores empresas do mundo, nós estamos permitindo que façam o que querem com ela”. Sobre 
privatização, Melissa Peron Souza afirmou, “senti isso na carne com a Luciene, quando BR foi 
privatizada, muita gente ficou desempregada, disse ser contra, concordando com Gisele Birman e 
Nelson Jorge Lemos de Souza, e que está indignada ao descobrir plataforma Linkedin, que em dez 
anos, este seria o sétimo presidente Petrobras, contrariando outros países, em que os presidentes 
de empresas permanecem até aposentadoria. Jancileide Rocha Morgado cumprimentou a todos e 
disse também ser contra a privatização da Petrobras, e defender soberania petróleo para os 
brasileiros. Sobre mercado de trabalho comentou da instabilidade, causado por esse desmonte na 
empresa de petróleo. Catarina Renice Galvão Wagner disse estar sem base de conhecimento para 
se colocar e pediu desculpas. O presidente passou a fala para Ingridy Lopes, que disse nunca ter 



 
 
 

Página 2  

 

trabalhado na Petrobras e que acompanha as mídias, percebendo, que o “que o Presidente do 
Brasil está fazendo nada mais é que para agradar plano eleitorado dele, pois entrou como 
presidente, está fazendo campanha como presidente desde quando entrou, e quer ganhar 2022, 
ele não governa o país, não trata pandemia como deveria, mexendo nas coisas com medo de uma 
greve dos caminhoneiros, por causa da alta do diesel”. Acrescentou dizendo ser contra este 
governo, deixando claro por onde passa, acreditando que quando ele sair, o país estará pior que 
alguns anos atrás. Sobre a Petrobras, acredita que esta seria um dos pilares do país, por 
desenvolver pesquisa e tecnologias, que somente ela faz, e que estão sendo dizimadas, que como 
pesquisadora do INT, sabe o que está dizendo, e que na opinião dela é inconcebível o que se 
pretende fazer. Como membro da CTPG, Sra. Ingridy Lopes concordou com a Sra. Gisele Birman 
Tonietto nas ações, propondo Brainstore. Após colocação dos participantes, Presidente propôs 
então aos participantes e membros da CTPG, apresentar um documento mencionando sobre 
“preocupação com essas gerências junto à Petrobras”, mas não só com relação à mudança de 
presidente Petrobras”.  Luciene Pires Brandão teve dificuldades em entrar na reunião, mas disse ter 
ouvido a opinião de todos. Separou as falas em duas vertentes, política e técnica. Pensa que a 
CTPG não deveria entrar fórum de discutir vertente política, disse ser a favor de discussão 
assuntos técnicos relacionados ao petróleo, às novas tecnologias, de como chegarão, que o início 
está sendo agora, que temos marcado para matriz atual, que seria importante então entender onde 
a matriz atual está sendo usada, medindo impactos, e adventos à nova matriz. Presidente 
agradeceu Luciene Pires Brandão, concordando de certa forma com o que foi dito, mas 
questionando que, “certo de ações políticas que estão acontecendo, será que é momento de 
privatizar como pensam em fazer?”. Acrescentou dizendo ter ouvido falar, que “toda matriz de xisto 
estava para ser vendida, juntamente com refinaria Paraná”, que haveria lista de refinarias presente 
nesse montante para venda, e que querendo ou não, impactará na área de Tecnologias, por termos 
sido os primeiros a desenvolver isso. A Petrobras deveria ter cerca de 40% de participação 
privatização, mas sabemos que isso não acontece. A ideia de começar a fazer um texto, 
designando uma ou duas pessoas, para escrever seria algo mais rápido, mediante esperado. Pois, 
importante produzir algo, voltado para área petróleo. CRQ não pediu nada, pois preocupação maior 
é com a água e a vacina. Mas, enquanto presidente CTPG via essa importância. Sra. Gisele 
Birman Tonietto enfatizou dizendo que, quando falou de ação, quis dizer sobre uma mesa redonda, 
um fórum de discussão, etc., como sugestão para abordagem de ideias e opiniões, visto tamanho 
do grupo e com tantas formas diferentes de pensar, que seria complicado colocar reflexões em 
“carta ou manifesto”. Declarou estar atualmente na PUC, há mais de cinco anos, que gosta de ouvir 
opiniões, e que o caminho usual na opinião pessoal seria construção de web seminários, 
convidando pessoas diferentes, de diferentes áreas, para tratar segmento, com duração de uma 
hora, esclarecendo e comentando sobre esse momento, e CTPG sendo anfitriã do evento 
programado. Presidente aderiu à ideia, ainda que achando que documento seria mais fácil. Disse 
ter facilidade dos recursos do CRQ e da vantagem de ser sem custo. Propôs marcar uma data para 
o e teve o “de acordo” dos demais participantes. Sobre a pauta da web seminário, foi proposto pelo 
presidente inicialmente tratar segmento político – econômico. Segundo Sra. Gisele Birman Tonietto, 
presidente Sr. Marcio Franklin Oliveira faria os convites via e-mail, com lista dos convidados do 
segmento abordado, para determinada web seminário. Outros segmentos como óleo, refino, gás 
foram sugeridos por Gisele Birman. Sra. Catarina Renice Galvão Wagner perguntou à Sra. Gisele 
Birman Tonietto sobre tempo de duração e período, intervalo entre um evento e outro, que 
esclareceu que ideal seria web seminários mensais, de preferência mesmo dia da semana e hora, 
com segmentos/temas já definidos, para que os convidados e participantes se programem. 
Acrescentou que, três pessoas como convidadas e um mediador seriam suficientes para web 
seminário acontecer. Porém, para isso acontecer, ideal seria separar quatro ou cinco nomes para 
fazer convite e ver disponibilidade. Um mês seria tempo bom para organizar uma web seminário.  
Jancileide perguntou sobre período do mandato. Presidente esclareceu que é dois anos. Catarina 
Renice Galvão Wagner sugeriu que os temas tratados estejam dentro dos que já foram lidos e 
estudados pelos integrantes CTPG nos subgrupos de Watsupp. A votação será três temas, via e-
mail. 
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Gisele Birman convidou o grupo a se inscrever e navegar página PUC, assunto Queimadas, para 
acompanhar o que sendo publicado. O link foi salvo pelo para ser encaminhado pelo presidente, 
Marcio Franklin Oliveira. 
 
Ações a serem tomadas: 
 
Pensar/sugerir segmentos/temas web seminários 
Enviar e-mail para votação segmentos/temas 
Definir nome do mediador para cada web seminários 
Compor grupo de pessoas a serem convidadas 
Definir datas web seminários 
Enviar e-mail para convidados e ver disponibilidade de cada um 
Montar pauta de cada web seminário 
Montar folder para divulgação 
Divulgar programação  
 
Datas: 
 
Até 25/02 ........................................presidente enviará e-mail sobre temas a serem tratados 
3/3 ...................................................fechar tema de cada web seminário mensal 
 
06/04................................................. web seminário 1 
04/05................................................. web seminário 2 
08/06................................................. web seminário 3 
 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 

(original assinado) 
 

Marcio Franklin Oliveira              Catarina Renice G. Wagner 
Presidente              Secretária 

 


