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

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO PCVE
No dia vinte do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e
trinta minutos, na Sala de Telepresença, 8º andar, do Edifício Sede do Ministério de
Minas e Energia – MME, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, DF, e
na Sala 1 do 17º andar, do Escritório Central da ANP, situado no centro do Rio de Janeiro,
RJ, bem como em São Paulo, SP, escritório da Toyota, por telepresença, os membros do
Comitê Gestor do PCVE reuniram-se em reunião extraordinária, por videoconferência.
A reunião teve início com as boas-vindas do representante do MME, Sr. Cláudio Ishihara,
aos presentes, passando a seguir à leitura dos itens da pauta, a saber: (1) Verificação das
deliberações da reunião anterior; (2) Apresentação do novo representante do MMA
como suplente do Comitê Gestor; (3) Apresentação, pela AEA, de proposta de
estratégias e diretrizes de gestão, com base na experiência de outros projetos
semelhantes; (4) Aprovação das atas das reuniões anteriores; (5) Apresentação dos
trabalhos da USP e LACTEC; (6) Continuação da análise da minuta do Regimento Interno
e (7) Outros assuntos (Apresentação sobre o PCVE para a Anfavea)
Assuntos Tratados


Item (1) da pauta - Verificação das deliberações da reunião anterior:

Foi lida a lista dos itens que compõem as deliberações da reunião anterior, a saber: (a)
A AEA deverá preparar uma proposta de estratégias e diretrizes de gestão, com base na
experiência de outros projetos semelhantes, e a submeterá a todo o Grupo, para
avaliação, até 15/09/2016; (b) A Petrobras deverá providenciar para a reunião do dia
20/09/2016 as apresentações dos trabalhos em curso da USP e da LACTEC, os quais se
pretende que componham a carteira inicial de projetos do PCVE, e informar a todo o
Grupo quanto à confirmação da data; (c) O MME deverá, até 15/09/2016, verificar junto
à sua Consultoria Jurídica sobre a pertinência do Ministério publicar uma Portaria dando
publicidade aos representantes de cada entidade que compõem o CG, ou se uma
simples publicação, nos sites dos respectivos participantes do CG, dos nomes dos seus
representantes dispensaria a publicação da mencionada portaria; (d) O MMA deverá
informar, até 20/09/2016, o nome do seu novo suplente junto ao Comitê Gestor do
PCVE; (e) O MMA deverá apresentar, na reunião de 25/10/2016, informações sobre a
Agenda de Desenvolvimento 20-30 e o Acordo de Paris; (f) qualquer representante do
PCVE venha a fazer para terceiros sobre o Programa, deverão constar informações sobre
os objetivos do PCVE, sem, por ora, entrar em detalhes sobre projetos em curso, uma
vez que os mesmos ainda não foram detalhados ao Comitê Gestor; (g) Qualquer
apresentação sobre o PCVE por parte de seus membros deverá ser precedida de
solicitação a ser formalizada por meio de ofício ao seu Comitê Gestor e (h) No caso de
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ser consolidada a apresentação do Sr, Orikassa para a ANFAVEA, este deverá consultar
a Petrobras para checar a possibilidade de participação conjunta do Sr. Vinícius Massa.
Das deliberações acima, constatou-se que foram atendidas as de letras (c), (d), (f), (g) e
(h). Quanto às demais, ficou decidido o que se segue.
No que se refere à deliberação (a), embora a AEA tenha enviado material sobre o
assunto a todos os integrantes, ficou acertado que a mesma prepararia e apresentaria
a proposta para avaliação do grupo até a próxima reunião.
Quanto à deliberação (b), a Petrobras se desculpou por não cumprir essa deliberação e
ficou de conversar com a USP e LACTEC para agendar uma apresentação, de preferência,
antes de nossa próxima reunião (25.10.2016). A data será submetida a todos para
aprovação.
Quanto à deliberação (e), ficou acertado que na próxima reunião, dia 25.10.16, o MMA
apresentará os temas.
• Item (2) da pauta - Apresentação do novo representante do MMA como suplente
do Comitê Gestor
Este item já foi atendido na parte de deliberações.
• Item (3) da pauta - Apresentação, pela AEA, de proposta de estratégias e diretrizes
de gestão, com base na experiência de outros projetos semelhantes.
Este item já foi discutido na parte de deliberações.
• Item (4) da pauta - Aprovação das atas das reuniões anteriores;
O MME combinou com o grupo que enviaria as atas, via email, para aprovação. Todos
os presentes concordaram em aprová-las sem ressalvas.
• Item (5) da pauta - Apresentação dos trabalhos da USP e LACTEC;
Este item já foi discutido na parte de deliberações.
• Item (6) da pauta - Continuação da análise da minuta do Regimento Interno
As modificações, com relação à pauta anterior, foram lidas e elaboradas dentro da
reunião, com a participação de todos, onde uma nova minuta foi criada, a qual se
encontra anexa a esta ata.
• Item (6) da pauta - Outros assuntos:
(1) – MME reforçou o compromisso do Acordo e solicitou que os prazos
acordados sejam respeitados para que os trabalhos possam fluir.
(2) - Sobre a parte de Confidencialidade no RI, o IBAMA entende que esse
capítulo deveria ser curto e mencionar a Lei 12.527/11 sobre sigilo da
informação bem como a lei sobre propriedade industrial.
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Deliberações
a. A AEA, em conjunto com o IBAMA, deverá preparar uma proposta de estratégias
e diretrizes de gestão, com base na experiência de outros projetos semelhantes,
e a submeterá a todo o Grupo, para avaliação, até 25/10/2016;
b. A Petrobras deverá providenciar até a reunião do dia 25/10/2016 as
apresentações dos trabalhos em curso da USP e da LACTEC. A expectativa é que
ocorra no inicio de outubro, onde até lá será definido se por videoconferência
ou presencial.
c. Petrobras e AEA ficaram de levantar junto aos seus Jurídicos a necessidade ou
não de cláusulas de sigilo e confidencialidade no RI.
d. Petrobras e AEA minutarão a estrutura dos GT´s e da Coordenação Executiva.
e. MME enviará as atas anteriores para aprovação
f. MME minutará a ata desta reunião;
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 LISBOA THEODORO
Coordenador Substituto do Comitê Gestor
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