MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data:
Local:
Assunto:
Participantes:

01/06/2020
Hora: 15:00-16:45
Vídeoconferência (Teams)
12ª reunião sobre o tema prioritário “Comercialização de Biodiesel” do
Subcomitê Novo Cenário Downstream criado pelo CT-CB
Marisa Barros (MME/DCDP), Deivson Timbó (MME/DCDP), Danielle Ornelas
(MME/DCDP), Pedro Milhomem (MME/DCDP), Ronny Peixoto (MME/DCDP),
Umberto Mattei (MME/DBIO), André Britto (ANP/SDL), Viviane Anjos (MAPA),
Gustavo Henrique (Casa Civil), Gustavo Manfrim (ME), Edie Andreeto (ME),
Patrícia Pereira (ME), Euler João da Silva (EPE), Thalita Couto (ME), Juliana
Rangel (EPE), Leônidas Bially (EPE), Rafael Araújo (EPE), Fernando Franke
(CADE) e Ricardo Castro (CADE).

ASSUNTOS TRATADOS
1. Cenários de comercialização de biodiesel após a venda das refinarias.
2. Apresentados três cenários para discussão pelo grupo: permanência da comercialização
via leilões com a operação sendo realizada pela Agência; permanência da
comercialização via leilões com a operação sendo realizada por instituição/consórcio; e
comercialização sem leilões, modelo semelhante ao de etanol anidro. Foi destacado que
os três cenários atendem ao art. 3° da Lei n° 13.033/2014.
3. Tempo necessário e custo para o desenvolvimento de um sistema eletrônico semelhante
ao Petronect.
4. Necessidade de auditoria e acompanhamento pela ANP no caso de um cenário em que
a realização dos leilões ocorresse por um terceiro.
5. Funcionamento do modelo atual para etanol combustível.
6. Potencial de melhoria da qualidade e de redução de custos para aquisição de biodiesel
por meio de livre negociação entre as partes.
7. Importação de biodiesel e as contribuições do setor e demais interessados sobre esse
tema.
8. Concorrência entre biodiesel nacional e biodiesel importado e práticas de subsídio.
9. Agricultura familiar e Selo Combustível Social (SCS).
10. Atualização sobre a consulta ao CONFAZ acerca da questão tributária com a saída da
Petrobras da comercialização do biodiesel. Consulta em análise pelo órgão.
11. Fase de transição.
12. Comentários gerais sobre aspectos das contribuições do Sindicom. Compartilhamento
das contribuições com o grupo. Discussão na próxima reunião.
DELIBERAÇÕES:
1. Compartilhar as contribuições do Sindicom com o grupo. Responsável: MME.
2. Discutir propostas dos distribuidores na próxima reunião.
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