MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data:
Local:
Assunto:

Convidados:
Participantes:

24/7/2020
Hora: 9:00 – 11:00
Videoconferência
9ª 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
Carlos Pacheco, Cleber Martinez, Claudio Navarro, Danielle Ornelas, Diogo
Valério, Deivson Timbó, Edie Andreeto, Fernando Franke, Jackeline Goncalves
de Oliveira, Jader Pires Vieira de Souza, José Leonardo Maniscalco, Karla
Branquinho dos Santos, Magno Antonio Calil Resende Silveira, Marisa Maia
de Barros, Patricia Pereira, Patrícia Stelling, Pedro Milhomem, Ricardo Castro
e Thiers de Cruz e Alves.

ASSUNTOS TRATADOS
1. A reunião foi realizada por videoconferência e teve por objetivo principal analisar o
relatório.
2. O representante do MME apresentou as contribuições ao relatório sobre acesso à
infraestrutura, conforme encaminhamento prévio de apresentar as questões conceituais
sobre o tema.
3. O representante da ANP reafirmou que concorda com as proposições encaminhadas
sobre o assunto, com a adequação da forma de apresentação para que sejam tratados
os aspectos mais gerais do tema. Além disso, esclareceu o detalhamento dos temas que
estão sendo discutidos no âmbito da regulação da Agência, como preferência de
proprietário, ociosidade, entre outros.
4. Os representantes do ME concordaram com os encaminhamentos propostos.
5. O representante do MME apresentou também as contribuições ao relatório sobre as
licitações portuárias, conforme encaminhamento prévio de apresentar as questões
conceituais sobre o tema.
6. A EPE apresentou os ajustes realizados no documento, conforme encaminhamento
prévio.
7. Ficaram acordados os seguintes encaminhamentos: envio de contribuições da ANP e
MME (acesso à infraestrutura e para os itens “Avaliação dos mercados atendidos
considerando a nova dinâmica após a venda das 8 refinarias da Petrobras” e “Papel da
Infraestrutura de Terminais e Dutos nos Desinvestimentos da Petrobras”); envio de
contribuições do MInfra e MME (acesso à infraestrutura e licitação áreas portuárias);
envio de contribuições da EPE (item “Mercado e áreas de influência das refinarias e dos
terminais – Balanço oferta e demanda), envio de contribuições do ME (item “Atração de
investimentos”), e envio de contribuições por todos aos itens “Medidas e ações de
transição” e “Avaliação (Aspectos Regulatórios, Aspectos Concorrenciais e Propostas)”.
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