Programa Brasileiro de Combustíveis, Tecnologias Veiculares e Emissões (PCVE)
MME – MMA – ANP – Ibama – Petrobras – AEA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO PCVE
1.
No dia vinte do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta
minutos, na sala 952, 9o andar, do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia – MME,
situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, DF, os membros do Comitê Gestor
(CG) do PCVE reuniram-se para a sua primeira reunião ordinária.
2.
A reunião inaugural do CG do PCVE teve início com as boas-vindas do Secretário da
SPG, Sr. Márcio Félix, o qual comentou sobre a importância da assinatura do Acordo PCVE,
enfatizando que as soluções para as questões relacionadas a novas tecnologias no trinômio
combustível, motores e qualidade do ar devem ser prioritariamente alcançadas por meio de
pesquisas brasileiras.
3.
Na sequência, a reunião passou a ser conduzida pelo representante do MME, Sr. Cláudio
Ishihara, que informou que, além das reuniões presenciais, poderá haver videoconferências.
Lembrou que o Acordo prevê reuniões com periodicidade mínima de seis meses, mas que, nessa
fase inicial dos trabalhos, faz-se necessário que haja reuniões extraordinárias mais frequentes.
Dessa forma, ficou acordada a realização de reuniões extraordinárias mensais para possibilitar a
conclusão da elaboração do Regimento Interno, da definição de projetos e de outros assuntos
mais urgentes.
4.
Em seguida, procedeu à leitura dos itens da pauta, a saber: (1) Elaboração do regimento
interno do Programa; (2) Estabelecimento de estratégias e diretrizes de gestão do Programa; (3)
Escolha do Coordenador do Comitê Gestor e de seu substituto, bem como do titular e suplente
para a Coordenação Executiva do PCVE; (4) Definição e priorização da carteira inicial de
projetos (5) Estabelecimento dos Grupos de Trabalho para execução dos projetos da carteira; (6)
Outros assuntos.
Assuntos Tratados
 Item (1) da pauta - Elaboração do regimento interno do Programa:
5.
Na sequência, o representante do MME, Sr. Luiz Theodoro, procedeu à leitura da minuta
do Regimento Interno (RI), artigo por artigo, para que os integrantes fizessem suas críticas e
contribuições iniciais. Esclareceu que a minuta lida já contemplava as contribuições do IBAMA
à minuta originalmente enviada a todos pelo MME.
6
Foi mencionado pelos participantes que não foi possível analisar todo o texto da minuta
de RI enviada pelo MME, por falta de tempo. Dessa forma, ficou acordado que o MME deverá
enviar a todos os representantes do CG uma nova minuta, já contemplando as críticas e
contribuições iniciais decorrentes da apreciação da minuta nesta primeira reunião. Por sua vez,
todos deverão enviar suas contribuições ao MME em tempo hábil, antes da próxima reunião do
CG.
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7.
Ao longo das discussões sobre a minuta, foram esclarecidas as diferenças entre a função
de Coordenador do Comitê Gestor e a Coordenação Executiva do PCVE, uma vez tratar-se de
nomenclaturas semelhantes. O Coordenador do Comitê Gestor terá a função de presidir as
reuniões do Comitê, além de responsabilizar-se pelas convocações e atas das mesmas. Por sua
vez, a Coordenação Executiva do PCVE (e não, portanto, do Comitê Gestor) terá como função,
entre outras, coordenar os Grupos de Trabalho (GTs) estabelecidos para desenvolvimento de
pesquisas e estudos no âmbito do Programa.
8.
Sobre o Capítulo IV, a Representante da ANP, Sra. Rosângela Moreira de Araújo, sugeriu
modificar o termo “Sigilo” por “Confidencialidade”, alegando que a primeira expressão está
mais associada a questões de segredo de estado. Foi sugerido, também, adequar tal capítulo à Lei
de Acesso à Informação, pois ela já trata da questão da confidencialidade.
 Item (2) da pauta: Estabelecimento de estratégias e diretrizes de gestão do Programa:
9.
O representante do MME, Sr. Luiz Theodoro, informou que elaborou uma sugestão para
o estabelecimento de estratégias e diretrizes de gestão dos projetos, com base na legislação
relacionada ao Ministério, e que a enviaria a todos. Solicitou que, para a próxima reunião, os
representantes apresentem suas sugestões, com base na legislação correlata a sua entidade.
Ficou acertado que a mesma entidade da qual o Coordenador do CG seja representante também
será a responsável pela secretaria executiva do CG.
 Item (3) da pauta - Escolha do Coordenador do Comitê Gestor e de seu substituto, bem
como do titular e de seu suplente para a Coordenação Executiva:
10.
Foram indicados e aprovados, por unanimidade, os nomes de Cláudio Ishihara e Luiz
Theodoro para, respectivamente, Coordenador do CG e seu substituto. Quanto à escolha do
titular e suplente da Coordenação Executiva do PCVE, ficou decidido que isso só deverá ocorrer
após o estabelecimento dos GTs para desenvolvimento de pesquisas e estudos no âmbito do
Programa.
 Item (4) da pauta - Definição e priorização da carteira inicial de projetos:
11.
Todos os participantes concordaram com a necessidade de ser apresentada ao CG a
situação atual e as perspectivas dos dois projetos que deverão fazer parte do PCVE: USP e
LABTEC. Para tanto, ficou decidido que o representante da Petrobras, Sr. Carlos Vinícius, será o
responsável pela organização das apresentações.
 Item (5) da pauta - Estabelecer os Grupos de Trabalho para execução dos projetos da
carteira:
12.
Ficou acertado que a discussão deste tema somente ocorrerá após definidas as estratégias
e diretrizes do Programa, bem como os temas a serem contemplados na carteira inicial dos
projetos.
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 Item (6) da pauta - Outros assuntos:
13.
As representantes do MMA, Sra. Letícia Reis Carvalho, e da ANP, Sra. Rosângela
Moreira de Araújo, chamaram a atenção para a necessidade dos trabalhos do PCVE observarem
os compromissos assumidos pelo Brasil junto aos ODS – Objetivos de Desenvolvimento
sustentável e ao Acordo de Paris.
Deliberações
a. O MME deverá elaborar a minuta de ata desta reunião e enviá-la a todos os integrantes do
CG, para o recebimento de críticas e sugestões;
b. O MME deverá consolidar a nova minuta do Regimento Interno decorrente das
discussões desta reunião e enviá-la a todos os integrantes do CG para o recebimento de
críticas e sugestões, as quais deverão ser encaminhadas ao MME antes da próxima
reunião do CG;
c. Até 12/08/16, todos os integrantes do CG deverão enviar ao MME suas críticas e
sugestões à minuta do Regimento Interno (no próprio texto do arquivo);
d. A Petrobras deverá providenciar junto à USP e LABTEC a apresentação ao CG dos 2
projetos que estão previstos para serem incluídos no PCVE;
e. A Petrobras deverá informar a todos os integrantes do CG a data agendada para as
apresentações dos 2 projetos (USP e LABTEC), podendo, a depender dos entendimentos
entre Petrobras, USP e LABTEC, ocorrer na data prevista da próxima reunião do CG ou
em outra data específica;
f. O MME deverá enviar uma proposta de cronograma das próximas reuniões
extraordinárias mensais necessárias para o desenvolvimento do Regimento Interno e para
tratar de outros assuntos urgentes;
g. O MME encaminhará a todos os representantes do CG, para conhecimento, suas
sugestões para o estabelecimento de estratégias e diretrizes de gestão dos projetos, com
base na legislação relacionada ao Ministério;
h. Ficou decidido que a próxima reunião do CG - primeira reunião extraordinária - ocorrerá
dia 17/08/2016, em Brasília, cabendo ao Coordenador do CG providenciar a convocação
e a pauta da mesma;
i. Para a próxima reunião, todos os representantes do CG deverão trazer suas sugestões para
o estabelecimento de estratégias e diretrizes de gestão dos projetos;
j. A mesma entidade da qual o Coordenador do CG seja representante também será a
responsável pela secretaria executiva do CG.

14.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata.

Documento anexado
- Lista de presença

CLÁUDIO AKIO ISHIHARA
Coordenador do Comitê Gestor
LUIZ CARLOS LISBÔA THEODORO
Coordenador Substituto do Comitê Gestor
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