
 

 

 

 

 

MOÇÃO Nº 001/2010 

       

 REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 

93 do Regimento Interno desta Casa de Leis, Moção de Apoio à aprovação da PEC - Proposta de Emenda à 

Constituição nº 09/2009, de autoria do Deputado Estadual Pedro Bigardi (PCdoB) e outros, visando à criação 

de um Fundo Estadual para o Desenvolvimento Econômico e Social e a destinação de 50% dos recursos 

provenientes da exploração de petróleo localizado na camada do Pré-Sal.recebidos pelo Estado, seja 

destinado para o desenvolvimento da Educação, proteção ao Meio-Ambiente e na produção do 

conhecimento Científico e Tecnológico.  

Requeiro ainda que, após deliberado pelo Plenário, seja dada ciência à Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo.  

  

 Justificativa: 

Esta Casa tomou conhecimento da matéria através de ofício recebido da Câmara Municipal de 

Descalvado que aprovou por unanimidade Moção de Apoio à proposta de emenda constitucional 

supracitada. 

Essa PEC foi apresentada na Assembléia Legislativa do Estado em decorrência de uma campanha que 

vem sendo encetada nacionalmente por entidades dos estudantes, tais como a UNE (União Nacional dos 

Estudantes) e UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), em defesa de um novo marco 

regulatório para o petróleo e pela destinação de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos do Pré-Sal em 

investimentos na área da Educação. Essas entidades assim justificam: “Essa descoberta só foi possível pelo 

caráter público da Petrobrás que fez as prospecções a fundo perdido, por isso, o Pré-Sal é um patrimônio do 

povo brasileiro, e deste modo os estudantes devem somar forças a esse movimento nacional para garantir 

que essa riqueza sirva aos interesses da Nação e do nosso Povo”. 

A propósito, a UEE/SP (União Estadual dos Estudantes de São Paulo) e a UPES (União Paulista dos 

Estudantes Secundaristas) também estão participando ativamente da referida campanha nacional, passando 

um abaixo-assinado em todas as escolas de nosso Estado para a coleta de assinaturas em apoio à citada PEC 

09/09 e também estão pleiteando manifestações de apoio das Câmaras Municipais perante a Assembléia 

Legislativa, pedindo a aprovação dessa importante iniciativa. 

Assim sendo, é de suma importância que este Parlamento se engaje nesse movimento de inestimável 

valor educativo e social.      

                                                                              

    Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 16 de abril de 2.010. 
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