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Resumo
Detalhamento

Caros,
O Ministério de Minas e Energia, através do Boletim Mensal dos
Combustíveis Renováveis publica um compilado de vários dados de
relevância para o setor de biodiesel. Um dos gráficos traz os valores das
matérias-primas utilizadas pela indústria nacional e de cada região do
país.
Essa estatística é fundamental para compreender adequadamente os
resultados financeiros e ambientais do setor de biodiesel. Além do mais,
quando o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel foi lançado
pelo governo federal em 2004, uma de suas premissas era viabilizar a
diversificação das oleaginosas cultivadas pelo agronegócio. Isso torna os
números divulgados neste boletim fundamentais para acompanhar se o
PNPB está cumprindo adequadamente seus objetivos.
Conduto, os dados apresentados por meio dos Boletins Mensais não
estão corretos. Eles levem em conta somente os números disponíveis
Sistema de Movimentação de Produtos da ANP até a data de fechamento
de cada edição mensal do boletim de matérias primas da ANP. E esses
dados que servem de base para o MME, não são atualizados. Como os
dados de produção de biodiesel são constantemente alterados e os dados
de produção de matéria-prima nunca são, o setor fica impossibilitado de
saber realmente quanto de cada matéria-prima está sendo usada.
Por esse motivo, gostaríamos de ter acesso aos seguintes dados:
- Percentual de uso de matérias-primas pelas usinas de biodiesel
brasileiras (nos níveis nacional, regional e estadual) desde que o histórico
começou a ser compilado em 2005, mensalmente.
- Volume de matérias-primas usadas pelas usinas de biodiesel brasileiras
(nos níveis nacional, regional e estadual) desde que o histórico começou
a ser compilado em 2005, mensalmente.
- Que esses dados fiquem disponíveis na internet para todos e sejam
atualizados da mesma forma como é feita com os dados de produção de
biodiesel

Dados da Resposta
Data de resposta

18/11/2013 18:33

Tipo de resposta

Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta

Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta

Prezados:
Em atenção à sua demanda registrada no e-SIC sob o número
48700002782201383, informamos:
O Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis é uma publicação do
Ministério de Minas e Energia que consolida informações sobre
biocombustíveis, com o objetivo de torná-los mais acessíveis a empresas
do setor, órgãos públicos, universidades, associações, imprensa e
público em geral. Na maioria dos casos, o Ministério não é fonte primária
dessas informações, ou seja, trata-se de um trabalho de coletar dados
de outras fontes, apresentando-os de uma maneira organizada nesse
Boletim.
Conforme já citado pelo interessado em sua demanda, os gráficos de
matérias-primas utilizadas na produção do biodiesel possuem como
fonte primária, responsável pela informação, a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Desse modo, o
Ministério de Minas e Energia não possui dispõe dos dados solicitados,
não possui gestão sobre esses dados e sobre sua sistemática de
atualização. Portanto, a informação que dispomos é a mesma divulgada
no sito eletrônico da ANP.
Atenciosamente,
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Dados do Recurso de 1ª Instância
Órgão Superior Destinatário

MME – Ministério de Minas e Energia

Órgão Vinculado Destinatário
Data de Abertura

22/11/2013 09:43

Prazo de Atendimento

29/11/2013

Tipo de Recurso

Outros

Justificativa
Prezados Senhores,
Agradeço a resposta e entendo que o MME não é o responsável primário pela informação, e sim a ANP. Por
esse motivo, antes de entrar com o presente pedido, entramos com o processo SIC nº 48700002531201307
solicitando os mesmos dados à ANP. Como a ANP negou acesso aos dados sem prestar as devidas
explicações entendemos ser necessário este novo pedido.
Isso porque a ANP é um órgão vinculado ao MME, e, em última instância, o Ministério tem responsabilidade
sobre as ações da agência.
No arquivo anexo estão os pedidos feitos e as respostas da agência. Como poderão ver, as explicações dadas
para a negativa são insuficientes, vagas e incompletas.
Tendo em vista que já foi feito uma solicitação dos dados à ANP e o mesmo foi negado sem as devidas
justificativas pela direção da agência (conforme anexo) e, a ANP ser um órgão vinculado ao Ministério de Minas
e Energia, solicitamos que o pedido seja reconsiderado e que o MME solicite as informações requisitadas nesse
processo à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Aceitar a resposta da ANP no processo SIC nº 48700002531201307 é aceitar a incompetência da agência, que
informa não ser possível fornecer os dados na forma solicitada. Sendo que a forma solicitada é apenas os
dados corretos, sem qualquer outra exigência. Por não acreditarmos em tamanha incompetência, abrimos este
novo processo e recorremos.

Resposta Recurso
Data da Resposta

29/11/2013 18:31

Prazo Limite para Recurso

11/12/2013

Prazo para Disponibilizar Informação Tipo Resposta

Deferido

Justificativa
Prezado Senhor,
Em resposta ao recurso de Vossa Senhoria, registrado no e-SIC sob o nº 48700002782201383, esclarecemos
que a vossa solicitação foi recebida pela Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis deste
Ministério e devidamente considerada no seu inteiro teor.
A esse respeito, inicialmente devemos esclarecer que diante do fato de que a fonte primária das informações
pretendidas é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Secretaria de Petróleo,
Gás Natural e Combustíveis Renováveis deste Ministério estará em contato com aquela Autarquia no sentido
de solicitar os esclarecimentos sobre o assunto em tela, de modo a que se possa avaliar definitivamente essa
questão.
Desse modo, informamos a Vossa Senhoria que no mais curto prazo possível lhe enviaremos os devidos
esclarecimentos.
Assim, agradecemos a Vossa compreensão e nos colocamos à disposição.

