
 

Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel
Título: Reunião Ordinária N. 32
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

08/03/2018
Hora de
início:

09:30
Hora de
encerramento:

12:30

Pauta da Reunião

09:30 – Abertura da 32ª Reunião Ordinária – Sra. Isabel Carneiro, Secretária da CSOB.1.
09:35 – Aprovação da Ata da 31ª Reunião Ordinária – Sra. Isabel Carneiro, Secretária da CSOB.2.
09:40 – Informes da Secretaria - Sra. Isabel Regina Carneiro, ACST - MAPA.3.
09:45 – Próximos passos para a regulação do RenovaBio – Sr. Aurélio César Nogueira Amaral,

Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

4.

10:45 – Sucessão da Presidência da Câmara – Sra. Isabel Carneiro - Secretária da ACST e Debate

pelo Colegiado.

5.

12:00 – Assuntos Gerais6.
12:30 – Encerramento.7.

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO ROXO PR
2 ANDRESSA TENORIO DA SILVA ACST/MAPA PR
3 DANIEL FURLAN AMARAL ABIOVE PR
4 PAULO SÉRGIO MUSTEFAGA ABRAFRIGO PR
5 MARCIA VALERIA DE SOUZA ALVES ANP PR
6 FILLIPE AUGUSTO DA COSTA GARCIA ANP PR
7 JÚLIO CÉSAR MINELLI APROBIO PR
8 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES CC/PR PR
9 ALEXANDRE ALONSO ALVES EMBRAPA PR
10 RAFAEL SILVA MENEZES MCTIC PR
11 CÉLIO LUÍS PAULO MDIC PR
12 GUSTAVO LUÍS DE SOUZA MOTTA MME PR
13 JOÃO JOSÉ PRIETO FLÁVIO OCB PR
14 ANDRÉ LUIZ LEMES MARTINS SEAD PR
15 LUIZ CLAUDIO CARMONA SPA/MAPA PR
16 MARCOS MERLIN BOFF UBRABIO PR
17 DONIZETE JOSE TOKARSKI UBRABIO PR
18 MARCIO HENRIQUE CORDELLINI ANDEF PR
19 AURÉLIO AMARAL ANP CO
20 CARLOS R. SILVA PETROBRAS CO
21 LEONARDO ZÍLIO PLURAL CO
22 THAÍS LEITE SE/MAPA CO
23 SÉRGIO BELTRÃO UBRABIO CO
24 ANTONINO C. CARVALHO UNICAFES CO
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PR - presente / CO - convidado
 

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da 32ª Reunião Ordinária pela Sra. Isabel Regina F. Carneiro, Secretária da CSOB.

Às nove horas e quarenta e quatro minutos do dia oito de março de 2018, na sala de reuniões nº 250, 2º

andar do edifício sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Brasília-DF, foi aberta a

Trigésima Segunda Reunião Ordinária  da  Câmara  Setorial  da  Cadeia  Produtiva  de  Oleaginosas  e

Biodiesel pela Sr.ª Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da Câmara, indicada para presidir esta

Reunião, em virtude da ausência do Sr. Pedro Granja, Presidente da Câmara.

 
2. Aprovação da Ata da 31ª Reunião Ordinária pela Sra. Isabel Regina F. Carneiro, Secretária da

CSOB.

Submetida à aprovação do plenário, a Ata da 31ª Reunião Ordinária, encaminhada previamente, por meio

eletrônico, foi aprovada, por unanimidade.

 
3. Informes da Secretaria - Sra. Isabel Regina Carneiro, Secretária da Câmara

A Sr.ª  Isabel  Regina Flores  Carneiro,  Secretária  da  Câmara,  apresentou a  seguinte  proposta  de

calendário para 2018: 33ª Reunião Ordinária – 07 de junho de 2018 (5ª feira) e 34ª Reunião Ordinária –

22 de novembro de 2018 (5ª feira). Listou as entidades que compõem a Câmara atualmente, totalizando

25 membros e 5 convidados permanentes, incluindo as entidades faltosas nas últimas 3 reuniões: ABAG,

ABRASCANOLA, APROSOJA, BB, CNM, CONAB e SEBRAE (membros); ANFAVEA e SINDICOM

(convidados). Mencionou deliberação feita durante a última reunião pela inclusão da União Nacional das

Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária – UNICAFES –, que não pôde ser atendida

pelo fato de a Câmara estar lotada. O Sr. Donizete Tokarski, representante da UBRABIO, sugeriu que a

UNICAFES substitua o SEBRAE como membro da Câmara, por conta de sua relevância para o setor e

pela falta de engajamento do SEBRAE no que tange à produção de oleaginosas e biodiesel. O Colegiado

deliberou pela exclusão do SEBRAE e BB e pela inclusão da UNICAFES, além da promoção da ANDEF

para a condição de membro; e que seja feita consulta às demais entidades faltosas sobre seu interesse em

permanecer na CSOB. A Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas fará uma consulta para

que tais entidades manifestem seu interesse em permanecer na CSOB. Informou que o mandato do Sr.

Pedro  Granja  na  Presidência  desta  Câmara  venceu  em  21/08/2017.  Apesar  da  possibilidade  de

recondução, o Sr. Pedro Granja não pretende permanecer na presidência desta CSOB em virtude de

conflitos com sua agenda profissional. Indicou que o Colegiado pode indicar um nome de consenso ou

uma lista tríplice ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo a escolha de sua

responsabilidade, na condição de Presidente do CONSAGRO.

 
4. Próximos passos para a regulação do RenovaBio – Sr. Aurélio César Nogueira Amaral, Diretor

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

O Sr. Aurélio César Nogueira Amaral,  Diretor da Agência Nacional do Petróleo,  Gás Natural  e

Biocombustíveis – ANP informou que a ANP possui papel relevante na regulamentação do RenovaBio,

no que se refere ao estabelecimento de metas individuais e nacionais e à fiscalização e implementação do

programa.  Os objetivos do programa incluem contribuir com o alcance das metas de descarbonização

estabelecidas  no  Acordo  de  Paris  (COP21)  e  o  reconhecimento  do  desempenho  ambiental  dos

biocombustíveis no ciclo de vida, através do estímulo à busca de maior eficiência ambiental e econômica.
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A Lei 13.576/2017 (Lei do RenovaBio) estabelece ações para a certificação de biocombustíveis, além da

fiscalização  do  cumprimento  das  metas  individuais  e  aplicação  de  sanções  no  caso  de  eventuais

descumprimentos.  A ANP, em conjunto com MME, Embrapa Meio Ambiente,  CTBE, Unicamp e

Agroícone vêm desenvolvendo estudos voltados à regulamentação da certificação de biocombustíveis,

incluindo requisitos para as firmas certificadoras e para o RenovaCalc (calculadora de emissões do

RenovaBio). Sobre os próximos passos do programa, a ANP editará resoluções acerca desses estudos e

de regras para a comercialização de Créditos de Descarbonização (CBIO) em Bolsa de Valores ainda este

ano. A intenção é de que o RenovaBio tenha um bom suporte digital, com ampla base de dados, de

maneira a ampliar sua transparência e reduzir a burocracia. À Superintendência de Biocombustíveis e

Qualidade  de  Produtos  da  ANP  caberá  gerir  e  executar,  no  âmbito  da  Agência,  programas

governamentais  relacionados  ao  cumprimento  de  metas  de  acordos  climáticos  a  partir  do  uso  de

biocombustíveis,  em especial  no que se refere ao RenovaBio. Citou o Low Carbon Fuel Standard

(LCFS),  experiência  feita  na  Califórnia  para  a  diminuição  de  emissões  de  carbono  e  indicou  a

possibilidade de o Brasil utilizar alguns procedimentos já utilizados nos EUA. O Brasil é o 3º maior

consumidor de diesel do mundo, mas a oferta de combustíveis local é insuficiente, inclusive do etanol.

Ressaltou que o Brasil  precisa investir  em produção e logística para diminuir  sua dependência de

importação de combustíveis fósseis. Em virtude dos recentes aumentos da gasolina, o etanol tem sido

mais competitivo no mercado local.  O aumento do consumo do diesel tem indicado a retomada da

economia brasileira, tendo em vista a dependência desse combustível para o escoamento da produção

agropecuária. A Agência está aguardando a publicação do Decreto que regulará a Lei 13.576/2017 para

implementar as ações. O Sr. Rodrigo Augusto Rodrigues, representante da Casa Civil, informou que o

Decreto encontra-se em fase final de avaliação no Ministério da Fazenda e indicou a possibilidade de o

Decreto ser  publicado nos próximos dias.  O Sr.  Donizete Tokarski,  representante da UBRABIO,

mencionou  que  a  rápida  publicação  do  Decreto  demonstra  o  compromisso  do  governo  com  a

descarbonização. Questionou quais procedimentos para a adesão de empresas envolvidas na produção de

biodiesel que não aderirem às normas do RenovaBio nos leilões de biocombustíveis. Mencionou reunião

sobre o Selo Combustível  Social  e  indicou a possibilidade de integrar  determinados requisitos do

RenovaBio ao Selo Social. O Sr. Aurélio César Nogueira Amaral informou que no momento não há

nenhuma ação relativa aos leilões e que o RenovaBio trata-se de uma prática de estímulo ao maior

consumo de biocombustíveis  e não de imposição ou sanção àqueles que não utilizarem os índices

recomendados. Destacou que a entidade está sendo cautelosa quanto às ações iniciais relacionadas ao

RenovaBio, de maneira que novas ações possam ser implementadas à medida que o programa evoluir,

para fornecer a maior credibilidade e transparência possível.

 
5. Sucessão da Presidência da Câmara – Debate pelo Colegiado.

O Sr. Júlio Minelli, representante da APROBIO, informou que a Câmara foi inicialmente presidida pela

ABIOVE, sendo seguida por mandatos da UBRABIO. Mencionou a possibilidade de haver um rodízio

para a presidência da Câmara. Apresentou-se como candidato à Presidência da CSOB em nome da

APROBIO. Dentre as propostas da Associação, está a atualização das prioridades do setor, contendo uma

análise dos pontos fortes e fracos do setor, para a definição de ações a serem tomadas; e incentivo a

programas direcionados a culturas perenes. Mencionou a necessidade de haver agregação de valor da soja

no Brasil, para a produção de óleo e geração de empregos.

O Sr. Marcos Boff, representante da UBRABIO e da OLEOPLAN, mencionou ações da entidade em

prol do setor e sua intenção de continuar desempenhando tais ações. Apresentou-se como candidato à

Presidência em nome da UBRABIO. Ressaltou a importância de a presidência ser ocupada por um

produtor. Informou que a proposta da entidade é dar continuidade aos trabalhos realizados nos últimos
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anos, viabilizando o aumento das misturas de biodiesel e suporte aos produtores e usinas. A questão da

diversificação das matérias-primas também é relevante, além da necessidade de agregação de valor à soja

brasileira.

O Sr. Daniel Furlan Amaral, representante da ABIOVE, reforçou a necessidade de se fazer um rodízio

entre as entidades representativas do setor. Reconheceu os trabalhos feitos pela UBRABIO nos últimos

anos e pela OLEOPLAN. A ABIOVE manifesta seu voto em favor da candidatura do Sr.  Minelli.

Esclareceu que a Presidência deve ser exercida por representantes de entidades de classe, de forma a

garantir a coordenação e alinhamento do entendimento entre os membros da Câmara. O Sr. Paulo Sérgio

Mustefaga, ABRAFRIGO, manifestou seu apoio à candidatura da APROBIO. Ressaltou a importância

de a Câmara encaminhar a quantidade de indicações de cada candidato ao Sr. Ministro. A Sra. Isabel

Regina Carneiro, Secretária da Câmara informou ao colegiado que é praxe encaminhar a Memória de

Reunião conjuntamente com as candidaturas ao encargo da Presidência da CSOB. O Sr. Donizete

Tokarski, UBRABIO, ressaltou a necessidade de que a Câmara seja presidida por um produtor, pois este

sofre impactos diretos com as mudanças feitas na produção. Citou receio por parte de alguns produtores

sobre os aumentos de mistura e destacou a importância das ações feitas pela UBRABIO para apoiar o

setor  produtivo nesse processo.  O Sr.  Júlio Minelli,  representante da APROBIO, informou que a

entidade se esforça no sentido de fornecer todo o apoio aos produtores independentes e associações de

produtores, no sentido de implementar políticas que engrandeçam o setor. Destacou que os aumentos das

misturas resultaram de trabalho conjunto do setor.  O Sr. João José Prieto,  representante da OCB,

reforçou a necessidade de haver alternância entre os representantes do setor nesta Câmara, a exemplo do

que a Organização propõe em outros Colegiados. A Sr.ª Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da

Câmara, registrou que os nomes dos Srs. Júlio Minelli e Marcos Boff serão apresentados ao Sr. Ministro

para definição da Presidência da Câmara.

 
6. Assuntos Gerais

A Sr.ª Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da Câmara, mencionou reunião realizada com os

presidentes das Câmaras e o Secretário Executivo, Sr. Eumar Novacki no dia 28/02. O Sr. Alexandre

Alonso Alves, representante da EMBRAPA informou que o encontro foi produtivo, em que as demandas

apresentadas foram: aumento da mistura do biodiesel para 11% em 2019 e que o MAPA promova ações

para viabilizar essa medida; a necessidade de intensificar a promoção de industrialização da soja, para

atender às crescentes demandas por conta dos aumentos da mistura, o que permitirá a agregação de valor

da  produção  no  Brasil,  que  será  viabilizada  através  da  redução  das  distorções  tributárias  sobre  a

industrialização; intensificar as ações para o zoneamento agroecológico de oleaginosas e a abertura de

linhas de crédito para o desenvolvimento sustentável dessas culturas e sua industrialização. Além disso, é

de suma importância que o MAPA aja de maneira a fomentar ações de P&D.

O Sr. Leonardo Zílio,  representante da Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis,

Lubrificantes, Logística e Conveniência – PLURAL (novo SINDICOM), apresentou a nova estrutura

institucional da PLURAL, que trata de uma modernização do antigo Sindicato. A entidade possui uma

rígida conduta de compliance e é formada por 5 Câmaras Temáticas, incluindo aviação, conveniência,

lubrificantes, logística e abastecimento. Operadores logísticos, setores de conveniência e distribuidoras

de combustíveis são representadas pela Associação.

 
7. Encerramento.

Sem mais assuntos a tratar, a Reunião foi dada como encerrada às onze horas e dezenove minutos.

 
Encaminhamentos
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  Exclusão do SEBRAE e BB e inclusão da UNICAFES como membro e promoção da ANDEF para a

condição  de  membro.  Responsável:  Assessoria  de  Apoio  às  Câmaras  Setoriais  e  Temáticas  –

ACST/MAPA.Consultar as demais entidades faltosas (ABAG, ABRASCANOLA, APROSOJA, CNM,

CONAB,  ANFAVEA  e  SINDICOM)  para  que  manifestem  interesse  em  permanecer  na  CSOB.

Responsável: Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas – ACST/MAPA.Encaminhar os

nomes dos Srs. Júlio Minelli e Marcos Boff ao Sr. Ministro para definição da Presidência desta Câmara.

Responsável: Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas – ACST/MAPA. 
 
Relatora: Andressa Tenório da Silva, Assessora da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas

e Biodiesel.

Revisora:  Isabel  Regina  Flores  Carneiro,  Secretária  da  Câmara  Setorial  da  Cadeia  Produtiva  de

Oleaginosas e Biodiesel
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