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

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO PCVE
No dia treze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e
trinta minutos, na Sala 952 do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia – MME,
situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, DF, na Sede da AEA, em São
Paulo, e na Sala 1 do 17º andar do Escritório Central da ANP, situado no centro do Rio
de Janeiro, RJ, os membros do Comitê Gestor (CG) do PCVE, com exceção da
representação do IBAMA, que não compareceu, reuniram-se em reunião ordinária, por
videoconferência.
A reunião teve início com as boas-vindas do representante do MME, Cláudio Ishihara,
aos presentes, passando a seguir à leitura dos itens da pauta, a saber: (1) Validação da
Ata da 4ª Reunião Extraordinária; (2) Verificação de pendências; (3) Apresentação da
proposta de trabalho para realização de testes com biodiesel B10 em veículos, motores,
sistemas e equipamentos para avaliação do CG sobre sua inclusão no âmbito do PCVE;
(4) Implementação das Estratégias e Diretrizes de Gestão do PCVE; (5) Definição do
Planejamento Geral do PCVE; (6) Definição do calendário de reuniões para 2017 e (7)
Outros assuntos pertinentes.
Ademais, esclareceu-se que a presente reunião era a 2ª Reunião Ordinária, e não a 5ª
Reunião Extraordinária.
Assuntos Tratados


Item (3) da pauta - Apresentação da proposta de trabalho para realização de
testes com biodiesel B10 em veículos, motores, sistemas e equipamentos para
avaliação do CG sobre sua inclusão no âmbito do PCVE

O representante do MME, Cláudio Ishihara, solicitou permissão aos membros para
alterar a ordem da pauta e para iniciar a reunião com a apresentação do projeto sobre
Biodiesel 10 visando sua inclusão no rol de projetos no âmbito do PCVE.
Dessa forma, o representante do Departamento de Biocombustíveis (DBIO) do MME,
Ricardo Gomide apresentou o Projeto B10, o qual prevê a realização de testes de óleo
diesel com 10% de biodiesel.
Ao final da apresentação, todos os membros do CG aprovaram a inclusão do projeto no
âmbito do PCVE. Em anexo, apresentação e proposta do citado Projeto B10.
Foi informado que oportunamente, antes da próxima reunião do CG, deverá ser
encaminhado ao Comitê o detalhamento do plano de execução de trabalho do projeto,
bem como o nome do Coordenador do Grupo de Trabalho (GT), responsável pelo
gerenciamento das atividades e dos recursos alocados ao projeto.
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A Petrobras envidará esforços para assinar o Termo de Cooperação com a Instituição de
Ciência e Tecnologia antes da próxima reunião do CG. Em sequência, também deverá
ser providenciada a assinatura de termos ou acordos de cooperação específicos entre a
ICT e as demais entidades integrantes, comprometidas com a execução do projeto
desenvolvido pelo grupo de trabalho.



Item (1) da pauta - Validação da Ata da 4ª Reunião Extraordinária

O representante do MME, Cláudio Ishihara, perguntou aos presentes se havia alguma
objeção ao texto da minuta consolidada pelo MME da Ata da 4ª Reunião Extraordinária.
A Ata foi aprovada por unanimidade pelo CG.

 Item (2) da pauta - Verificação das deliberações da reunião anterior
Foi lida a lista dos itens que compõem as deliberações da reunião anterior, a saber: (a)
Foi aprovado, por unanimidade, o Regimento Interno do PCVE; (b) Até 01/12/2016, o
MME elaborará minuta da Ata da 4ª RE e a submeterá ao Comitê Gestor, para
recebimento de críticas e sugestões; (c) Até 06/12/2016, todos os integrantes do CG
deverão enviar ao MME suas críticas e sugestões à minuta da ata desta reunião; (d) Até
06/12/16, o MME enviará mensagem ao titular e suplente da Coordenação Executiva do
PCVE, com cópia para todo o CG, a qual deverá: (i) informar sobre suas nomeações,
respectivamente, de titular e suplente da Coordenação Executiva do PCVE; (ii) solicitar
informações sobre todas as etapas já realizadas dos projetos aprovados, além de
documentos relacionados aos mesmos, tais como: termo de referência, acordos de
cooperação etc; e (iii) solicitar plano de trabalho da Coordenação Executiva relativos aos
projetos aprovados pelo CG; (e) Até 06/12/16, a Petrobras informará ao CG a
composição dos Grupos de Trabalho para os 2 projetos USP/LACTEC; (f) Até a próxima
reunião do CG, o MME deverá providenciar a publicação em seu sítio eletrônico dos
nomes que compõem o CG do PCVE, bem como das informações e documentos
pertinentes ao Programa; (g) O CG considerou que a discussão da sugestão da AEA de
realização de um seminário internacional deverá ocorrer em momento mais oportuno,
quando o representante dessa Associação deverá apresentar uma proposta para a
realização do evento; (h) Conforme cronograma previamente estabelecido para as
reuniões extraordinárias voltadas para os trabalhos iniciais do CG, a 5ª Reunião
Extraordinária (na realidade 2ª RO) do CG está marcada para 13/12/2016 (i) Após o
encaminhamento a todos dos documentos do CNJ sobre diretrizes e gestão, ficou
acertado que todos deverão analisar o assunto e enviar suas sugestões aos demais
membros do grupo até 9/12/2016 e (j) Sobre a proposta da AEA de Diretrizes e Gestão,
foi solicitado, uma vez mais, aos membros que, até 9/12/2016, façam suas análises e
enviem suas sugestões à proposta da AEA, focadas no planejamento geral.
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Com relação ao item (d.ii), o Titular da Coordenação Executiva, Pedro Vicentini
encaminhou, em 13/12/2016, o Relatório da Coordenação Executiva do PCVE acerca do
acompanhamento do desenvolvimento dos projetos:
1 - Avaliação de Cenários e Impactos Resultantes do Uso de Diferentes Tipos de
Combustíveis e Tecnologias de Motores e Veículos Sobre a Qualidade do Ar nas
Principais Regiões Metropolitanas Brasileiras;
2 - Avaliação do Impacto das Emissões Veiculares com diferentes combustíveis
na qualidade do ar utilizando um laboratório móvel, no âmbito do Acordo PCVE.
Ademais, encaminhou, também o Termo de Cooperação assinado com o Instituto de
Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec), para o desenvolvimento do Projeto 1,
acima. Quanto ao Projeto 2, o Termo de Cooperação deverá ser encaminhado
oportunamente.
Com relação ao item (d.iii), a Coordenação Executiva enviará, até a próxima reunião do
CG, proposta de plano de trabalho de sua atuação como integradora entre os GTs e o
CG para apreciação.
Quanto às demais deliberações, constatou-se que foram atendidas.



Item (4) da pauta - Implementação das Estratégias e Diretrizes de Gestão do
PCVE

Foram apresentadas, discutidas e aprovadas as propostas de Estratégias, Diretrizes e
Gestão do PCVE.



Item (5) da pauta – Definição do Planejamento Geral do PCVE

Da mesma forma, foi apreciada e aprovada a minuta do Planejamento Geral do PCVE.
Foi lembrado que, o CG pode, a qualquer tempo, revisitar o Planejamento Geral para
ajustes e definição de novas ações.



Item (6) da pauta – Definição calendário de reuniões para 2017

Ficou decidido, em observância ao art. 18 do Regimento Interno, o calendário mínimo
de duas reuniões ordinárias para 2017, na segunda 3ª feira do mês, conforme quadro
abaixo. Contudo, o CG aprovou a realização de reunião extraordinária no 1º trimestre
para avaliar o andamento dos projetos em desenvolvimento. Foi ressaltado que, caso
haja necessidade, outras reuniões extraordinárias serão convocadas.

5ª RE

14/03/17

3ª RO

13/06/17

4ª RO

12/12/17
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Deliberações
a. Petrobras deverá informar até fevereiro de 2017 o nome do Coordenador do
Grupo de Trabalho, responsável pelo gerenciamento das atividades e dos
recursos alocados ao projeto;
b. Até a próxima reunião, o Coordenador do “Projeto de Testes de Óleo Diesel com
10% de Biodiesel” deverá encaminhar ao CG, por meio da Coordenação
Executiva, o detalhamento do plano de execução de trabalho do projeto, .;
c. Até 21/12/2016, o MME enviará a minuta da Ata da 2ª RO para todos os
integrantes do CG para críticas e sugestões;
d. Até 22/12/2016, os integrantes do CG deverão encaminhar suas críticas e
sugestões sobre a minuta da 2ª RO para o MME;
e. Até a próxima reunião, o titular da Coordenação Executiva enviará proposta de
plano de trabalho de sua atuação como integrador entre os GTs e o CG.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
Ata.
Documentos anexados:
- Listas de presença

CLÁUDIO AKIO ISHIHARA
Coordenador do Comitê Gestor
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