MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data:
Local:
Assunto:

Convidados:
Participantes:

26/3/2020
Hora: 16:00 – 16:30
Videoconferência
4ª reunião sobre o tema prioritário “Infraestrutura” do Subcomitê Novo
Cenário Downstream criado pelo Comitê Técnico Integrado para o
Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo
e Biocombustíveis - CT-CB
Nomes dos participantes em anexo

ASSUNTOS TRATADOS
1. A reunião foi realizada por videoconferência e teve por objetivo principal a formalização
das alterações no plano de trabalho em função do cancelamento do Workshop e das
orientações no sentido de evitar o avanço do vírus COVID-19.
2. O representante do MME iniciou informando que as reuniões dos dias 26 e 31 de março
de 2020, previstas em função do Workshop, estariam prejudicadas com o cancelamento
do evento e por esse motivo foram canceladas.
3. Além disso, a reunião prevista para o dia 20 de março, marcada com os Operadores
Logísticos, também foi cancelada em função das orientações sanitárias. Apesar disso,
com o intuito de dar andamento aos trabalhos do subcomitê, o representante do MME
ressaltou que entrará em contato com os agentes a fim de agendar reuniões individuais
via videoconferência.
4. O representante do MME ressaltou que, apesar dos últimos acontecimentos e da
suspensão temporária do processo de venda das oito refinarias anunciada pela
Petrobras, é importante dar continuidade aos trabalhos do subcomitê, tendo em vista
que os resultados servirão de insumo para os trabalhos previstos pelo CT-CB para o
segundo semestre.
5. Os representantes da ANP e EPE informaram que a princípio conseguem manter o
cronograma previsto no plano de trabalho, com pequenos ajustes na entrega da primeira
versão do relatório, porém iriam deliberar internamente com as demais áreas e
informariam o posicionamento dos órgãos aos participantes do subcomitê por
correspondência eletrônica. O representante da EPE informou que já recebeu os dados
de 2019 e pretendem montar o mapa de influência das bases, com oferta e demanda dos
últimos 3 anos.
6. O representante do MME informou que encaminharia correspondência eletrônica com
o link do FTP disponibilizado pelo ministério, contendo os documentos e estudos
levantados pelos participantes sobre os temas a serem tratados no relatório, conforme
deliberado na 1ª reunião, e o link da Iniciativa Abastece Brasil no sitio eletrônico do MME,
no qual estão sendo disponibilizadas as apresentações realizadas e memórias de reunião
dos subcomitês.
ANEXOS
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1. Participantes: Carlos Augusto Goes Pacheco (EPE), Diogo Valerio (ANP), Pedro Henrique
Milhomem Coutinho (MME), Edie Andreeto (ME), Jackeline Oliveira (MInfra), Cleber
Martinez (MInfra), Thalita Clemente Couto (ME), Livia Andrade (ME), Miguel
Crisostomo Brito Leite (ME), Eduardo Zana (ANP).
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