ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO INTEGRADO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, DEMAIS DERIVADOS DE
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS – CT - CB

No dia nove do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta
minutos, na Sala Plenária do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia – MME,
situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, DF e na Sala de
videoconferência do Escritório Central da ANP, situado no Rio de Janeiro, RJ, os
membros do Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de
Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB) e convidados
relacionados na lista em anexo realizaram sua 1ª Reunião Ordinária.
A reunião teve início com as boas-vindas aos presentes, pelo Sr. Secretário de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis do MME, Márcio Félix, passando, em seguida, à
apresentação da Iniciativa Combustível Brasil, suas principais diretrizes, instituições
integrantes do Comitê e convidadas dos trabalhos.

1 ASSUNTOS TRATADOS
1.1 Sobre os trabalhos em curso do Programa Combustível Brasil
O Sr. Secretário informou sobre a publicação da Resolução CNPE nº 15, de 8 de junho
de 2017, que estabelece as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do mercado
de combustíveis, demais derivados e biocombustíveis, com o objetivo de embasar
medidas que contribuam par a garantia do abastecimento nacional, bem como cria o
Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis,
demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB). Apresentou as instituições
Integrantes do CT-CB:
MME (que o coordena), Casa Civil, ANP, CADE, EPE, MAPA, MDIC, MF, MMA, MPDG,
MTPA e SPPI.
O Sr. Secretário também discorreu sobre a lista de instituições convidadas, mas
enfatizou que o Programa Combustível Brasil está aberto a todos os agentes que
manifestarem interesse em contribuir nas discussões dos temas.
Explanou a estratégia adotada para os trabalhos do CT-CB, onde consta a distribuição
das 32 propostas do Combustível Brasil em 4 Subcomitês Temáticos, conforme abaixo:
 SCT Infraestrutura: contempla a discussão de propostas relacionadas ao
incentivo ao investimento e ao acesso de terceiros;
 SCT Concorrência e Competitividade: contempla a discussão de propostas
relacionadas à garantia dos direitos e isonomia dos atores;
 SCT Abastecimento: contempla a discussão de propostas relacionadas à garantia
do fornecimento de combustíveis; e
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 SCT Tributário: contempla a discussão de propostas relacionadas à simplificação
e harmonização tributária.
Foram propostas as seguintes datas de realização das reuniões ordinárias do CT-CB para
o corrente ano:
2ª Reunião Ordinária: 27/09/2017
3ª Reunião Ordinária: 22/11/2017
Como próximas atividades, o Secretário informou que haveria uma Reunião com a SPPI,
o MTPA, a Antaq, a ANP, o MME e entidades do setor, com o objetivo de apresentar
priorização de terminais a serem licitados, sob a ótica do Setor de Combustíveis, e
discutir próximas licitações (Miramar e Vila do Conde), na sede da EPL, em Brasília/DF,
em 21/08/2017.
Também os presentes foram convidados a participar do Workshop - Investimentos na
Infraestrutura de Movimentação e Distribuição de GLP, a ser realizado na ANP – Rio de
Janeiro/RJ, em 28/08/2017.
O Sr. Secretário também informou que os Subcomitês realizarão Reuniões Temáticas
para discussão das propostas apresentadas no documento Combustível Brasil, no Rio de
Janeiro/RJ e em Brasília/DF, com periodicidade mínima mensal, com disponibilização de
recurso de videoconferência, e que os agentes serão convidados a participar daquelas
para as quais tenha manifestado interesse.

2 DELIBERAÇÕES
2.1

O MME circulará as informações e instruções necessárias para a manifestação de
interesse dos agentes em participar discussões das propostas, que ocorrerão nas
reuniões temáticas dos Subcomitês Temáticos até dia 11 de agosto.

2.2

Os agentes interessados em participar das reuniões temáticas dos subcomitês
devem encaminhar suas manifestações de interesse informando as propostas e os
subcomitês que desejam participar até o dia 18 de agosto para o e-mail
combustívelbrasil@mme.gov.br.

3 ANEXOS
3.1

Lista de Presença da 1ª Reunião Ordinária do CT-CB
CLÁUDIO AKIO ISHIHARA
Coordenador do Comitê CT-CB
LUIZ CARLOS LISBOA THEODORO
Coordenador Substituto do Comitê CT-CB
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