MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data:
Local:
Assunto:

Convidados:
Participantes:

16/7/2020
Hora: 16:00 – 16:30
Videoconferência
8ª 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 - Interna
Alessandra Aguiar Seadi, Carlos Pacheco, Cleber Martinez, Danielle Ornelas,
Edie Andreeto, Eduardo Zana, Fernando, Hugo Manoel Marcato Affonso,
Jackeline Goncalves de Oliveira, Jader Pires Vieira de Souza, José Leonardo
Maniscalco, Karla Branquinho dos Santos, Luciana Rocha de Moura Estevao,
Magno Antonio Calil Resende Silveira, Maria Carolina Piloto de Noronha,
Marisa Maia de Barros, Mauricio Machado, Patricia Pereira, Patrícia Stelling,
Pedro Milhomem, Rafaela Helcias Cortes, Ricardo Castro, Thiers de Cruz e
Alves e Vitor Silva.

ASSUNTOS TRATADOS
1. A reunião foi realizada por videoconferência e teve por objetivo principal analisar o
relatório.
2. Foi repassado o plano de trabalho aprovado pelo grupo e enviado por e-mail
anteriormente.
3. Foi comentado pelo representante do CADE da importância de adequação do termo de
área de atendimento das refinarias, especificar o escopo da análise quanto ao ponto de
vista regulatório e avaliar as questões de acesso à infraestrutura sob as diferentes óticas
do mercado, além de apresentadas questões de forma que serão encaminhadas por
escrito.
4. Foi ressaltado por representante da ANP que a revisão da Portaria nº 251 está sendo
conduzido pela Agência e que analisará as contribuições ao relatório de forma a adequar
o assunto no relatório para uma abordagem abrangente e conceitual, focando nas
políticas públicas de investimento à infraestrutura e acesso com abertura de mercado.
5. Foi destacado por representante do MME da importância de incluir no relatório as
propostas e diretrizes do grupo para as questões levantadas no estudo.
6. Ficaram acordados os seguintes encaminhamentos: envio de contribuições da EPE
(adequações sobre áreas de atendimento, tabelas, inclusão de metodologia, avaliação
sobre impacto do Covid-19 na demanda, identificação de infraestrutura dutoviária, etc.);
envio de contribuições do CADE; envio de contribuições da ANP (revisão da Portaria nº
251, adequações sobre áreas de atendimento, etc.), envio de contribuições do MInfra
(revisão da Portaria nº 251), e envio das análises das Contribuição do Setor e
Interessados por diversos órgãos.
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