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Prezado associado,

Tenho a satisfação de apresentar o Relatório de Atividades da Ubrabio 
de 2009, no qual estão pontuadas as principais ações da nossa entidade, representada pela 
Diretoria e Associados.  

O presente relatório reflete o esforço da Ubrabio, nestes três primeiros 
anos, para que o biodiesel brasileiro conquistasse o espaço merecido.  

O ano de 2009 foi marcado por conquistas importantes para o setor, 
capitaneadas por nossa entidade. Logo nos primeiros meses, o pleito perseguido pelos diri-
gentes foi a implementação do B4 com ações envolvendo reuniões com os principais repre-
sentantes do Executivo e do Legislativo, inclusive em audiência com o Presidente da Repú-
blica, Luiz Inácio Lula da Silva. O trabalho de sensibilização das autoridades e parlamentares 
para a necessidade do B4 foi brindado com a implementação do aumento da mistura para 
4% em julho.  

Seguimos em frente na missão de mostrar que o Brasil precisa e pode 
avançar no biodiesel. O B20-Biodiesel Metropolitano passou a ser tratado com os principais 
canais do Executivo, como a Casa Civil e o Congresso Nacional. Neste sentido, nos empenha-
mos em demonstrar a importância de aumentar o percentual da mistura para os grandes 
centros urbanos. 

Articulamos, em junho, um importante evento na Câmara dos Deputa-
dos, com a participação da Frente Parlamentar Ambientalista, além de outros congressistas, 
convidados do Executivo, representantes da Sociedade Civil Organizada e a imprensa. 

Dentre tantos resultados, podemos destacar a apresentação do Projeto 
de Lei nº 5587/09, propondo a implementação do B20 nas grandes metrópoles nacionais. 

Continuamos, assim, a luta pelo aumento da mistura obrigatória como 
forma de dar vazão à capacidade produtiva da Indústria do Biodiesel. 

O ano de 2009 terminou com uma grande vitória e a demonstração da 
organização do setor: a antecipação, em três anos, da entrada em vigor do B5. 

Demonstramos, assim, à sociedade brasileira “ ... que o empresariado 
do biodiesel respondeu prontamente ao apelo do governo , fazendo do PNPB um dos mais 
exitosos programas de biocombustível do mundo... “, como tem exaltado nosso Presidente 
Executivo, Odacir Klein. 

A diversificação do uso das matérias-primas também foi alvo de traba-
lho, apoiando as iniciativas do Governo para que novas alternativas fossem intensificadas e 
tentando situar as expectativas dentro da realidade, evitando-se conflitos e frustrações.
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Acompanhamos de perto as adequações de Normas do Programa Na-
cional de Produção e Uso do Biodiesel-PNPB, principalmente, no que diz respeito à inclusão 
da agricultura familiar e à concessão do Selo Combustível Social. Neste sentido, promovemos 
a interlocução dos Associados com o Ministério de Desenvolvimento Agrário.  

A qualidade do biodiesel está  entre as prioridades da Ubrabio. A enti-
dade passou a liderar o grupo de trabalho, envolvendo representantes da cadeia produtiva, 
que busca normas de boas práticas, assegurando a qualidade do combustível desde a produ-
ção até o consumidor. A Ubrabio conseguindo consolidar o seu posicionamento e a sua ima-
gem a favor da Qualidade Assegurada ao consumidor, por meio das Boas Práticas em toda 
a cadeia, afastando-se de qualquer expectativa ou hipótese de acobertamento ou defesa de 
posições contraditórias com a primazia da Qualidade Assegurada.

Ao mesmo tempo, nos voltamos também para a questão tributária, que 
foi arduamente discutida com o Governo e o Parlamento. Principalmente no que se refere ao 
Convênio 136 do Confaz, tendo a Ubrabio defendido a norma, envolvendo e harmonizando 
todos os agentes do processo. Em particular nos posicionamos contra uma migração preci-
pitada para o Livre Mercado acabando precocemente com o atual Sistema de Leilões. Esse 
posicionamento evitou a inconsistência tributária ao tempo que consolidou as condições de 
progressão antecipada para o B5!

Com relação às Medidas Provisórias Nº449 e Nº462 que se referem à 
tributação do biodiesel, os representantes da Ubrabio trataram com as lideranças da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal e com autoridades do Executivo. Foi intenso o esforço de 
sensibilização sobre a importância do Brasil avançar em regime tributário próprio que favo-
reça ao desenvolvimento de um setor forte e estruturado. Esse tema continua sendo tratado 
nos Órgãos Específicos MF SRF e o Congresso Nacional.

Assim, agradeço a dedicação de toda a Diretoria e Associados, no cum-
primento do objetivo social da Ubrabio e parabenizo-os pelo exitoso esforço empreendido.  

Concluindo mais este ano de trabalho, lanço um chamado para que 
continuemos juntos na implementação de ações e na construção de diretrizes que levem o 
setor do biodiesel a alcançar patamares mais elevados, sincronizados com a alta capacidade 
produtiva e as necessidades da sociedade brasileira. 

Saudações, 

Juan Diego Ferrés

Presidente do Conselho de Administração

Brasília, março de 2009
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conselho suPerior

AssociAdo RepResentAnte

agropalma - companhia refinadora da amazônia Marcello Brito  

B100 Participações Paulo Sérgio Mendes

usina Barralcool s/a Silvio Rangel  

JBs Friboi (Bertin) ltda. Rogério Barros  

Biocamp indústria e comércio imp. e exp. de Biodiesel ltda. Olavo Píton  

Biocapital consultoria empresarial e Participações s/a Ricardo Magalhães  

BsBios indústria e comércio de Biodiesel sul Brasil s/a Erasmo Carlos Battistella 

caramuru alimentos s/a Alberto Borges de Souza 

clV indústria e comércio de Biodiesel ltda. Victor Birtche  

comanche Biocombustível da Bahia ltda. Hilton Barbosa Lima 

cooperbio - cooperativa de combustível João Luiz Pessa   

dedini s/a indústrias de Base José Luiz Olivério  

Fertibom indústrias ltda. Geraldo Martins  

Fiagril agromercantil ltda. Miguel Vaz

Gea Westfalia separator do Brasil ltda. Osvaldo Bullara

Granol indústria, comércio e exportação s/a Juan Diego Ferrés  

intecnial s/a Cláudio Botton  

linker consultores associados Donizete Tokarski  

oleoplan s/a - Óleos Vegetais Planalto Irineu Boff  

GPc Química s.a. (Prosint) Carlos de Oliveira Cruz

Td energia renovável ltda. Henrique Ubrig  

Tnl indústria Mecânica ltda. Ary Pocay   
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conselho de AdministRAção 
Presidente: Juan Diego Ferrés       

Vice-presidente administrativo: Henrique Ubrig

Vice-presidente de assuntos Jurídicos: Silvio Rangel 

Vice-presidente de assuntos Tributários: Alberto Borges de Souza

Vice-presidente de relações associativas e institucionais: Donizete Tokarski

Vice-presidente Financeiro: Irineu Boff

Vice-presidente Técnico: Geraldo Martins  

conselho FiscAl 
Titular: Rogério Barros

Titular: Ricardo Magalhães

Titular: Hilton Barbosa

suplente: Osvaldo Bullara

suplente: João Luiz Pessa

suplente: Olavo Píton 

diRetoRiA executivA

Presidente executivo: Odacir Klein

diretor executivo: Sergio Beltrão
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relaTÓrio anual de aTiVidades - 2009

i - aMPliaÇÃo do Mercado

Uso obrigatório de b4, b5 e b10•	
b20 Metropolitano•	
oUtros Usos específicos•	
exportação•	

i.1 - aÇões no Poder execuTiVo

i.1.1 - pleito B4

reunião na agência nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis - anP  •	
21/01/2009.

Objetivo: Tratar do pleito para progressão para o B4.

Local: Rio de Janeiro.

A Ubrabio foi representada pelos Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; 
Vice- presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; Vice-presidente 
Financeiro, Irineu Boff; Vice-presidente Técnico, Geraldo Martins; Presidente Executivo, Odacir 
Klein; Diretor Executivo, Sergio Beltrão e os demais associados.

audiência com o Presidente da república luiz inácio lula da silva 05/05/2009.•	

Objetivo: da implantação do B4 e solicitação de audiência.

Local: Brasília.

A Ubrabio foi representada pelo Presidente Executivo, Odacir Klein.

reunião com o Presidente da agência nacional de Petróleo, Gás natural e Bio-•	
combustíveis – anP - 14/05/2009.

Objetivo: tratar do pleito para progressão para o B4. 

Local: Senado Federal – Brasília.

Participantes: Presidente da ANP, Haroldo Lima e Vice-presidente de Assuntos Associativos 
e Institucionais, Donizete Tokarski.   
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audiência no Ministério de Mi-•	
nas e energia - 14/05/2009.

Objetivo: anunciar a aprovação do B4.

Participantes: Secretário de Petróleo, 
Gás Natural e Combustíveis Renová-
veis do MME, José Lima; Presidente do 
Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; 
Vice-presidente de Assuntos Tributários, 
Alberto Souza; Vice-presidente de Rela-
ções Associativas e Institucionais, Doni-
zete Tokarski; 

Vice-presidente Técnico, Geraldo Martins; Presidente do Conselho Fiscal, Rogério Barros, Pre-
sidente Executivo, Odacir Klein; Diretor Executivo, Sergio Beltrão e os demais associados.  

Local: Brasília. 

i.1.2 - Reunião comissão executivA inteRministeRiAl do Biodiesel- ceiB 

audiência com a ceiB 05/02/2009.•	

Assunto: Progressão para o B4.

Local: Casa Civil da Presidência da República - Brasília.

Participantes: representantes da Comissão Interministerial (Casa Civil - PR, MAPA, MDA, 
MDIC, MF, MI, MME, ANP), Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presi-
dente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; Vice-presidente Financei-
ro, Irineu Boff; Vice-presidente de Assuntos Jurídicos, Silvio Rangel; Vice-presidente Tributá-
rio, Alberto Souza; Vice-presidente Técnico, Geraldo Martins; Presidente Executivo, Odacir 
Klein; Diretor Executivo, Sergio Beltrão e os demais associados.

audiência com a ceiB 06/08/2009.•	

Objetivo: apresentar proposta da Ubrabio sobre o conceito do Biodiesel Metropolitano-B20.

Local: Casa Civil da Presidência da República - Brasília  

Objetivo: apresentar proposta da Ubrabio sobre o conceito do Biodiesel Metropolitano-B20.

Participantes: representantes da Comissão Interministerial (Casa Civil - PR, MAPA, MDA, MDIC, 
MF, MI, MME, ANP), Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de 
Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; Vice-presidente Financeiro, Irineu 
Boff; Vice-presidente de Assuntos Jurídicos, Silvio Rangel; Vice-presidente Tributário, Alberto 
Souza; Vice-presidente Técnico, Geraldo Martins; Presidente Executivo, Odacir Klein; Diretor 
Executivo, Sergio Beltrão e os demais associados.

i.1.3 câmARA setoRiAl dA cAdeiA pRodutivA de oleAginosAs e Biodiesel

Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento-MAPA. 
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o Presidente executivo, odacir Klein, e o diretor executivo, sergio Beltrão, foram •	
designados pelo assessor especial do Ministro da agricultura, Pecuária e abaste-
cimento – MaPa, aguinaldo José lima, como representantes (Titular e suplente) 
da ubrabio, para compor a câmara setorial da cadeia Produtiva de oleaginosas 
e Biodiesel,  em 09/01/2009.

reunião da câmara setorial da cadeia Produtiva de oleaginosas e Biodiesel  •	
30/04/2009

Pauta: Apresentação dos representantes e da visão geral do objetivo da câmara setorial.

Local: Brasília

Autoridades presentes: Ministro do MAPA, Reinhold Stephanes. 

A Ubrabio foi representada pelo Vice-Presidente Técnico, Geraldo Martins; Presidente-
Executivo, Odacir Klein; Diretor -Executivo, Sergio Beltrão e demais associados.

reunião da câmara setorial de oleaginosas e Biodiesel - 16/07/2009.•	

Pauta: formulação da Agenda Estratégica.

Local: Brasilia.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo Sergio Beltrão.

reunião câmara setorial da cadeia Produtiva de oleaginosas e Biodiesel •	
19/08/2009

Pauta: 1)Pesquisa e Desenvolvimento no âmbito do PNPB – MCT; 2)Distribuição de Biodiesel 
no Brasil – Sindicom;3) Diversificação, (caso da BSBIOS) ; 4)Palestra Ubrabio- Sustentabilida-
de Ambiental (O Sr.João Luís Nunes Carvalho, representante da Delta CO2 , empresa contra-
tada pela Ubrabio,  apresentou  palestra sobre Sustentabilidade Ambiental ).

Local: Brasilia.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo Sergio Beltrão

reunião da câmara setorial da cadeia Produtiva de oleaginosas e Biodiesel •	
16/07/2009

Objetivo: Apresentar a importância da criação de uma política que permita ao setor privado 
buscar alternativas para que a Agroenergia possa garantir, também, desenvolvimento regio-
nal. Palestras apresentadas: 1) B5 e o Cenário de Oferta de Soja - SPA; Sávio Rafael Pereira; 
2) Iniciativa de Diversificação - O caso da Canola o Rio Grande Do Sul - BSBios; Erasmo Carlos 
Battistella; 3)Apresentação do Projeto Biodiesel de Dendê - Biopalma Vale Biodiesel; Lúcio 
Gomes Guimarães; 4)Produção Comercial de Óleo de Pinhão Manso - Caso da Fusermam.

Local: Brasília.

A Ubrabio foi representada pelo Presidente Executivo, Odacir Klein; Diretor Executivo, 
Sergio Beltrão e demais associados.
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i.1.4 - RelAções exteRioRes / mme
comissão diRetivA euRopéiA

Missão do Brasil em Bruxelas 15/01/2009•	

 Objetivo: a Ubrabio recebeu do Ministério de Minas e Energia o material apresen-
tado à missão do Brasil em Bruxelas, que tem o objetivo de acompanhar, junto às Comu-
nidades Européias, o processo de negociação das Diretivas de Energias Renováveis e de 
Qualidade de Combustíveis. 

Os relatórios apresentados sobre a nova regulamentação européia indicam a tendên-
cia de impedir ou restringir o biodiesel de soja na Europa. De acordo com os relatórios, o 
biocombustível deve emitir 35% de gases-estufa inferiores à emissão do combustível fóssil 
que será substituído. O valor default das emissões do biodiesel de soja encontrado pela UE 
equivale a 31%, insuficiente para os padrões europeus, podendo ser agravado pela mudança 
do uso da terra. Somente o biodiesel de soja, oriundo da soja plantada em áreas previamente 
ocupadas por lavouras ou pastagens, conseguirá, eventualmente, se enquadrar no padrão 
europeu. O biodiesel de soja de terra desmatada não entra nos padrões europeus. 

consultoria especializada delta co².•	
Visando aos parâmetros da União Européia, a Ubrabio, a Abiove e a Aprosoja, junta-

mente com a consultoria especializada contratada pela Ubrabio, a Delta CO², iniciaram um 
trabalho conjunto para fornecer ao Governo subsídios que possam ajudar a rebater os dados 
de emissão de poluentes apresentados pela Comunidade Européia. Foram realizadas reuni-
ões entre o MDIC, a Ubrabio, a Abiove e os demais atores que acompanham o processo, com 
a finalidade de avaliar o diagnóstico sobre os entraves à exportação de biodiesel. A proposta 
do MDIC foi avaliar as questões de tributação, barreiras técnicas, especificações e logística, 
com objetivo de analisar cada um dos países que são potenciais importadores.

Em 22/09/09, a Ubrabio encaminhou ao Ministério de Relações Exteriores comentários 
sobre  a Diretiva Européia para combustíveis. A norma americana de combustíveis renováveis 
colocada em consulta pública pela Agência de Proteção Ambiental (EPA). Os comentários fo-
ram elaborados em conjunto com a ABIOVE. Em ambos os casos, foi exposto, firmemente, o 
desacordo com os elementos cruciais: mudanças no uso da terra e parâmetros internacionais 
de soja, em que a soja brasileira foi incluída sem considerar suas peculiaridades.

i.1.5 - conselho nAcionAl do meio AmBiente -conAmA 
gRupo de tRABAlho pRogRAmA de contRole dA poluição do AR poR veículos Auto-
motoRes – pRoconve 

reunião do GT Proconve para veículos fase l6 (leve 6) - 04/02/2009.•	

Objetivo: o Ibama apresentar a versão que será a base das discussões e proposições pelos 
interessados. Os participantes apresentaram suas dúvidas, expectativas e dificuldades com 
os prazos estipulados. 

Local: Brasília.
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A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, e pela assessoria.

i.1.6 - leilões 

13º leilão da anP•	  - 27/02/2009.

Objetivo: arrematar 315.000 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual mínimo obri-
gatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 3% (três por cento).

Participantes associadas Ubrabio: Agropalma, Biocamp, Bioverde, Bracol Holding (Bertin), 
BSBIOS, Caramuru, CLV Agrodiesel, Comanche, Fertibom, Fiagril, Granol, Oleoplan.

Participantes não associadas: Brasil Ecodiesel, ADM, Petrobras, Araguassú, Biopar – PR, 
Biocapital.

Local: Rio de Janeiro. 

14º leilão anP•	  - 29/05/2009.

Objetivo: primeiro leilão de compra de biodiesel feito após o anúncio do aumento para B4 
e arremate de 460.000 m³.

Participantes associadas Ubrabio: Granol, Oleoplan, Caramuru, BSBIOS, Fiagril, Bracol,  
Cooperbio, Bioverde, Biocamp, Barralcool, Fertibom,  Binatural, Comanche, CLV - Agrodiesel, 
AGROPALMA, BIOTINS.

Participantes não associadas: Brasil Ecodiesel, ADM, Petrobras, Biocapital, Biopar-PR, Ces-
bra, AGROSOJA, Amazonbio, Biocar, Biopar-MT, CAIBENSE, DVH Chemical, SPBio, Bio Óleo, 
Biominas.

Local: Rio de Janeiro.

15º leilão anP•	  - 27/08/2009.  

Objetivo: arrematar 460.000 m³ para atendimento ao percentual mínimo obrigatório de 
adição de biodiesel ao óleo diesel em 4% (quatro por cento). 

Participantes asssociadas Ubrabio: Agropalma, Barralcool, Binatural, Biocamp, Brasil Eco-
diesel, Bracol, Biotins, Bioverde, Bsbios, Caramuru, CLV, Cooperbio, Comanche, Fertibom, 
Fiagril, Granol, Oleoplan.

Participantes não associadas: ADM, Agrosoja, Amazonbio, Biocar, Bio Óleo, Biopar, Cesbra, 
Petrobras, SPBio.

Local: Rio de Janeiro.

16º leilão anP•	  - 17/11/2009.

Objetivo: arrematar 575.000 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual mínimo obri-
gatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% (cinco por cento).

Participantes associadas Ubrabio: Brasil Ecodiesel, Binatural, Caramuru, Granol, Barralcool, 
Biocamp, CLV, Cooperbio, Fiagril, Transportadora Caibiense, Agroplama, Biopar (Rolândia).

Participantes não associadas: Petrobras, Biocar, ADM, Agrosoja, Araguassú, Bio Óleo, Bio-
par (Parecis), SSIL, Cesbra, Amazonbio.

Local: Rio de Janeiro. 
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i.1.7 - pleito B5  

reunião em são Paulo - 11/05/2009•	

Objetivo: atualização das ações relativas ao B5 e ao uso específico do B20 em regiões me-
tropolitanas. 

Participantes: Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer; Presiden-
te do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente Técnico, Geraldo Martins; 
Vice-presidente de Assuntos Associativos e Institucionais, Donizete Tokarski; e os demais 
associados. 

lançamento B5 Presidência da república - 23/10/2009.•	

Objetivo: anunciar a implementação do B5 e as expectativas do setor. 

Na ocasião, o Presidente Executivo, Odacir Klein, discursou, representando a Ubrabio, 
que mais uma vez teve a oportunidade de se consolidar como a representante do setor junto 
ao Governo.

Autoridades presentes: Presidente Lula, a Ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff; o 
Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão e o Ministro Guilherme Cassel , do MDA. 

Local: Brasília
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i.2 - aÇões no Poder leGislaTiVo

i.2.1 - FRente pARlAmentAR AmBientAlistA

evento nA câmARA do deputAdos

Evento: •	 café da Manhã com a Frente 
Parlamentar ambientalista, coorde-
nado pelo GT energias renováveis e 
Biocombustível, representado pelo de-
putado antônio carlos Mendes Thame 
(PsdB / sP) - 01/07/2009.

Objetivo: apresentar proposta de início dos es-
tudos para a implantação do Biodiesel Metro-
politano e entrada em vigor do B4. O Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés, 
confirmou que a indústria naquele momento já estava preparada para o B5 e para o B20 
Metropolitano. Na ocasião, apresentou as vantagens do B20 Metropolitano, tanto no campo 
ambiental, como nos econômico e social.

pARlAmentARes pResentes no evento

Sarney Filho (PV/MA), Mendes Thame 
(PSDB/SP), Arlindo Chinaglia (PT/SP), Arnaldo Fa-
ria de Sá (PTB/SP), Atila Lira (PSB/PI), Betinho Ro-
sado (DEM/RN), Celso Maldaner (PMDB/SC), Chi-
co Lopes (PC do B/CE), Duarte Nogueira (PSDB/
SP), Dr. Paulo César (PR/RJ), Eduardo Valverde 
(PT/RO), Edinho Bez (PMDB/SC), Fátima Bezer-
ra (PT/RN), Gorete Pereira (PR/CE), Janete Rocha 
Pieta (PT/SP), José Paulo Toffano (PV/SP), Jorge 
Khoury (DEM/BA), Lira Maia (DEM/PA), Lobbe 
Neto (PSDB/SP), Marinha Raupp (PMDB/RO), Moisés Avelino (PMDB/TO), Nelson Marquezelli 
(PTB/SP), Osmar Serraglio (PMDB/PR), Paulo Henrique Lustosa (PMDB/CE), Pedro Wilson (PT/
GO), Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE), Raul Henry (PMDB/PR), Rebecca Garcia (PP/AM), 
Rodrigo Rocha Loures (PMDB/PR), Sebastião Bala Rocha (PDT/AP).

Local: Brasília.

i.2.2 - B20 metRopolitAno 

Projeto de lei 5587/2009: •	 Proposta da Ubrabio discutida com o Deputado Antônio 
Carlos Mendes Thame (PSDB/SP) que apresentou à Câmara dos Deputados como Pro-
jeto de Lei 5587/09.

Objetivo: implementação nas grandes metrópoles nacionais do uso do biodiesel em 
maior proporção do que nas outras áreas do país. Prevê que, nas metrópoles, este 
índice seja aumentado para 8% já em 2011, com acréscimo de 2 % até 2018, quando 
atingirá 20%.
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O Projeto de Lei foi apresentado no dia 08 de julho de 2009 e encontra-se na Comissão 
de Minas e Energia. 

reunião em são Paulo - 11/05/2009.•	
Objetivo: apresentar ações relativas ao B5 e ao uso Específico do B20 em regiões me-
tropolitanas.  

Participantes: Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer PMDB/SP; Presidente do 
Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente Técnico, Geraldo Martins; Vice-presi-
dente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; e os demais associados.

  
reunião da agência nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis –              •	
anP- 17/07/2009.

Objetivo: apresentar as vantagens do Biodiesel Metropolitano (B20) como redutor da emis-
são do teor de enxofre e solicitar o envolvimento da ANP nesta proposta da Ubrabio.

Local: Rio de Janeiro.

i.2.3 - pRojeto de lei do senAdo 356/2009
(Que proíbe a utilização de metanol nos processos de fabricação de biodiesel a partir 
de óleos vegetais). 

audiência com o senador Gilberto Goellner ( deM/MT) - 14/10/2009.•	
Objetivo: apresentar ao relator do PLS 356/2009, de autoria do senador João Tenório (PSDB/AL), 
mais informações sobre a utilização do metanol.  Foi entregue, em mãos, ao Senador, nota técnica 
da Ubrabio com o objetivo de subsidiar o parecer pela rejeição na Comissão de Infraestrutura. 

O parecer foi aprovado pela Comissão e o projeto foi arquivado.

Participantes: Senador Gilberto Goellner e assessores; Vice-presidente de Relações Asso-
ciativas e Institucionais, Donizete Tokarski; Diretor Executivo, Sergio Beltrão; associada GPC 
Química, representada por Sérgio Melchert; e a assessoria.

Local: Senado Federal, Brasília.

i.2.4 - Grupo de Trabalho de Biocombustíveis senado Federal  

audiência senado Federal GT de Biocombustíveis - 11/11/2009.•	

Objetivo: compilar as informações obtidas e formatar Projeto de Lei do Senado para ser 
apreciado pela Comissão de Infraestrutura (CI). 

O GT de Biocombustíveis, formado pelos senadores Inácio Arruda, Gilberto Goellner e 
Delcídio Amaral, convidou a Ubrabio, a Única e a Petrobras, para, juntos, realizarem a apre-
sentação da palestra no Plenário do Senado. 

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, que realizou palestra 
sobre a Produção de Biocombustíveis.

Local: Brasília.
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  reunião com o senador Gilberto Goellner (deM/MT) - 11/03/2009.
Objetivo: colaboração da Ubrabio para incorporar ao pronunciamento apresentado em ple-
nário sugestões do setor produtivo de biodiesel.

Local: Brasília.

Trechos do discurso apresentado em Plenário do Senado no dia 11/01 com contribui-
ções da Ubrabio:

GILBERTO GOELLNER (DEM/MT). Pronuncia o seguinte discurso em Plenário:

” Senhor Presidente, Srs. Senadores, o assunto que nos traz a debater aqui no Senado é o dos 
biocombustíveis, originários de óleo vegetal. Os biocombustíveis foram uma política instalada no País 
pelo Governo Lula, que incentivava com um selo ecológico, social, aquela aquisição de produtos ori-
ginários da agricultura familiar, da agricultura dos assentamentos, enfim, de oleaginosas que pudes-
sem colaborar com a matriz energética brasileira. Este é um assunto de extrema relevância, tanto 
econômica quanto agrícola, energética e ambiental, e que tem suscitado um debate que precisa ser 
acelerado”.

............................

“O ponto a que quero me deter hoje é a urgente necessidade de substituir, no País, o diesel de 
petróleo por combustíveis renováveis”. 

............................

“ Sugiro, aqui, a adoção de algumas a respeito do biodiesel. 

Primeiro, é preciso fazer aumentar a demanda pelo produto, a fim de que a capacidade instalada de 
nossa planta industrial de biodiesel não fique mais ociosa. A princípio, o Governo poderia determinar a 
progressão do atual B-3, que é a mistura de 97% de diesel fóssil com 3% de biodiesel, diretamente para 
B-5, ou seja, 5% de biodiesel misturado a 95% de óleo diesel. Aliás, essa era a meta para 2013. Teríamos 
que antecipar , e não passar ,ainda, pelo intermediário B-4, já que há uma informação de que o Go-
verno intenciona já passar para o B-4, mas também não vai atender à oferta de biodiesel que existe no 
País. Cada 1% de mistura de biodiesel no diesel mineral, nos níveis de consumo que temos atualmente, 
corresponde a 450 milhões de litros. Em outras palavras, a progressão imediata do B-3 para o B-5 faria 
a demanda subir dos atuais 1,2 bilhão de litros para 2,1 bilhões de litros do produto por ano. Só essa 
medida já desafogaria o setor e não traria qualquer problema de abastecimento, nem oneraria os leilões, 
posto que o deságio médio, no último certame, foi de 8,64%, com empresas vendendo abaixo do custo 
de produção, numa verdadeira “operação suicida”, financeiramente falando. Além dessa medida, poder-
se-ia determinar, ou permitir, a utilização específica do B-100, biodiesel sem mistura, em frotas cativas, 
como os ônibus que realizam transporte público municipal em grandes centros urbanos. Para que essa 
medida se tornasse economicamente viável, no entanto, necessário se faria a redução de impostos sobre 
o biodiesel com essa destinação e uma eventual subvenção do custo para essas empresas que o proces-
sam. Ainda temos a possibilidade de utilizar o óleo vegetal in natura”. 
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i.3 - assunTos Técnicos

reunião GPc Química - 22/01/2009. •	

Objetivo: tratar do acordo setorial dos produtores de biodiesel com os produtores de metanol.

Local: Rio de Janeiro.

reunião  no instituto de Pesquisa econômica aplicada - iPea - 18/02/2009.•	

Objetivo: estimular o IPEA na realização de estudos econômicos acerca do PNPB.

Participantes: Presidente do IPEA, Márcio Pochmann; Vereador/GO, Fábio Tokarski; Deputa-
do Edmilson Valentim, PC do B/RJ; Deputado Federal Osmar Filho, PC do B/PI; Presidente do 
Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de Relações Associativas e Institucio-
nais, Donizete Tokarski; Vice-presidente de Assuntos Tributários, Alberto Souza; Presidente 
Executivo, Odacir Klein; e Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

Local: Brasília.

reunião  na companhia Petroquímica do nordeste - copenor - 19/02/2009. •	

Objetivo: tratar dos aspectos que possam resultar em cooperação operacional entre a indús-
tria nacional de biodiesel e de metanol.

Participantes: Diretoria da Ubrabio e Presidente da Copenor, João Bezerra.

Local: Rio de Janeiro.

reunião GPc Química - 19/02/2009.•	

Objetivo: tratar dos aspectos que possam resultar em cooperação operacional entre a indús-
tria nacional de biodiesel e de metanol.

Participantes: diretoria da Ubrabio e Presidente da GPC, Wanderlei Passarela.

Local: Rio de Janeiro. 

reunião ubrabio, aprosoja, abiove e consultoria delta co² - 11/03/2009.•	

Objetivo: tratar do projeto da medição de carbono do biodiesel de soja. Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura -  CENA

Local: Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA - Piracicaba/SP.

A Ubrabio foi representada pelo Vice-presidente Técnico, Geraldo Martins.  
 

reunião com o Presidente do Banco central do Brasil - 22/04/2009.•	

Objetivo:  apresentar o Programa de Incentivo ao Refinanciamento de Exportações.
Participantes: Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles; Presidente do Conselho 
Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente Financeiro, Irineu Boff; Presidente Executivo, 
Odacir Klein; Secretário do Comércio Exterior do Estado de Goiás, Ovídio de Angelis.  
Local: Brasília.  
 

reunião no instituto Brasileiro do Petróleo – iBP - 15/05/2009.•	

Objetivo: apresentar palestra “O programa nacional de biodiesel – a visão dos produtores”.

Local: Rio de Janeiro.
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A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão.  

 
oficina nacional de Transporte e Mudanças climáticas - conselho nacional de •	
Transportes - cnT - 28/05/2009.

Objetivo: promover e identificar os desafios para tornar o transporte no Brasil mais susten-
tável, reduzir emissões atmosféricas e impactos ambientais. Durante o evento foi produzido 
um relatório, por grupos de trabalho, destinado aos profissionais do setor e ao Governo 
Federal, com propostas e soluções que possam contribuir para o aprimoramento do Plano 
Nacional sobre Mudanças Climáticas, nas questões referentes ao transporte.

Participantes: Secretária Nacional de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do MMA, 
Suzana Kahn ; Diretor Executivo da CNT, Bruno Batista; Gerente Executivo da Volkswagen, 
Mauro Simões, entre outros representantes.

Local: Brasília

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, e assessoria. 

reunião na sede da agência nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis •	
– anP - 01/06/2009.

Assunto: sebo na produção de biodiesel.
Local: Rio de Janeiro.
Participantes: Diretor Executivo, Sergio Beltrão; representantes da área de qualidade da 
Petrobrás, representantes da Superintendência de Qualidade, ANP e demais associados. 

diagnóstico de entraves à exportação de biodiesel - 02/06/2009.•	

Objetivo: o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) se reuniu 
com a Ubrabio e a Abiove com a finalidade de realizar um diagnóstico sobre os entraves à 
exportação de biodiesel.

Local: Brasília.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

reunião embrapa - 05/06/2009.•	
Objetivo: reivindicação de trabalho da Embrapa, contemplando balanços sócio, econômico 
e ambiental do Biodiesel.  

Local: Brasília.

Participantes: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; 
Diretor Executivo, Sergio Beltrão; Pesquisador Técnico da Embrapa, Tarcízio Goés. 

reunião de Grupo de Trabalho - 14/07/2009.•	
Objetivo: análise preliminar sobre criação e fortalecimento de grupos de trabalho ou co-
mitês/comissão, sobre os seguintes assuntos: 1) Biodiesel Metropolitano B20; 2) Assuntos 
técnico-científicos; 3) Assuntos tributários (trabalhos em andamento desde 2008).

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente Técnico, 
Geraldo Martins; Vice-presidente Financeiro, Irineu Boff; Vice-presidente de Relações Asso-
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ciativas e Institucionais, Donizete Tokarski; Presidente do Conselho Fiscal, Rogério Barros e 
demais associados. 

Local: São Paulo.  

 

x seminário nacional de Bicombustível no Brasil – 06/08/2009.•	
Objetivo: palestra do Presidente do Conselho de Administração Juan Diego Ferrés, que pon-
tuou ser o momento de reflexão para viabilizações econômica e ambiental dos biocombustí-
veis e a adoção pelo CONAMA de resoluções com o objetivo de atingir níveis mais baixos de 
enxofre no óleo diesel, tornando-o menos poluente.  

Local: Brasilia.

Plano de abastecimento da agência nacional de Petróleo, Gás natural e Biocom-•	
bustíveis – anP - 10/08/2009.

Objetivo: assinatura e divulgação do Plano de Abastecimento de óleo diesel com 10 partes 
por milhão de enxofre (S10), elaborado em conformidade com o que prevêem os termos 16 
e 17 do acordo celebrado pelos Ministério Público Federal, ANP, Anfavea, Petrobras, Estado 
de São Paulo, Ibama e outras partes em 29/10/08.

Local: Sede da ANP - Rio de Janeiro.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão.  

 

seminário associação Brasileira de engenharia automotiva - aea 11/08/2009.•	
Objetivo: papel do ARLA 32 no Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores Pe-
sados, e encontro de representantes envolvidos no estudo da redução de poluentes, prove-
nientes dos veículos automotores pesados a diesel. Na ocasião foram apresentados o cenário 
e as soluções da tecnologia atual, a fim de estabelecer quem irá especificar, produzir e distri-
buir o Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo – ARLA 32.

Local: São Paulo.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

reunião ubrabio, Petrobras, sindicom e agência nacional de Petróleo, Gás natu-•	
ral e Biocombustíveis – anP - 13/08/2009.

Objetivo: apresentar e discutir os trabalhos com diesel e biodiesel em baixas temperaturas , co-
ordenado pelo Sr. Robson Lewis (Gerência de Comércio de Álcool e Oxigenados da Petrobrás).

Participantes: representantes da Petrobras, ANP, Sindicom e distribuidoras de combustíveis 
(Ipiranga e BR).

Local: São Paulo.

 

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, e por outros associados.

 

conferência BiodieselBr 2009  - o Futuro do Biodiesel.•	
Objetivo: divulgar a visão de vários especialistas das perspectivas do setor.

Local: Curitiba/PR.
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A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, que apresentou a 
palestra. 

Workshop preparatório para a participação brasileira do Ministério de relações •	
exteriores (Mre) no Global Bioenergy Partnership  (GBeP) - 05/10/2009.

Objetivo: estabelecimento de uma matriz de critérios e indicadores de sustentabilidade da 
produção e do uso da bioenergia.

Público: representantes do governo (MRE, MME, MMA), entidades de produtores de biodie-
sel e etanol, Petrobras, ANP, pesquisadores e universidades.

Local: São Paulo.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

Workshop agência nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis - anP •	
11 - 13/11/2009.

Objetivo: avaliar a situação dos setores e suas perspectivas, com foco na regulação da ANP. 

Público-alvo: produtores (biodiesel, etanol, derivados de petróleo), distribuidores (combus-
tíveis, gás natural, GLP – gás liquefeito de petróleo, solventes, lubrificantes, asfalto) e reven-
dedores, além dos órgãos do governo ligados a estes temas.

Abertura: Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão.

Local: Búzios – RJ.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão e por demais associados.  
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ii - assunTos TriBuTários

ii.1 - aÇões no Poder execuTiVo

ii.1.1  - convênio 136 conFAz

(Dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis 
e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e com outros produtos).

Objetivo: apresentar aos órgãos do Poder Executivo e Legislativo o pleito da Ubrabio no 
sentido de viabilizar o cancelamento imediato do Convênio 136 e o exame da matéria, possi-
bilitando aos produtores de biodiesel participarem, em conjunto com o Confaz, da edição de 
novo convênio que harmonize os interesses de todos os agentes do processo: produtores ru-
rais, indústrias processadoras de óleo, frigoríficos, produtores de biodiesel e distribuidores.

Ações ReAlizAdAs:

13/01/2009: Encaminhado Ofício ao Coordenador do Grupo de Biodiesel da Casa Civil •	
da Presidência da República, Rodrigo Augusto Rodrigues, com pleito da Ubrabio. 

 

14/01/2009: Encaminhado Ofício com solicitação ao representante da Petrobrás, Edu-•	
ardo Lamonier, para não alterar a forma de faturamento entre produtores e Petrobrás, 
e a possibilidade de agendamento de reunião sobre o tema.

 

19/01/2009: Encaminhado Ofício ao Secretário de Desenvolvimento e dos Assuntos •	
Internacionais do Rio Grande do Sul, Márcio Biolchi.

 

20/01/2009: Encaminhado pleito, por e-mail, aos Secretários de Fazenda dos Estados •	
do Pará, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul; ao co-
ordenador da CEIB, Rodrigo Rodrigues e ao Presidente do IPEA, Márcio Pochemann. 
Teor do email:

O convênio 136, do CONFAZ, publicado no DOU, em 9/12/2008, em vigor desde o dia 
1º de janeiro de 2009, traz profundas modificações na cadeia de produção de biodiesel. Para 
fins de ICMS, as vendas de biodiesel para as distribuidoras passaram a ter o diferimento ou 
suspensão do lançamento do imposto.

Esse convênio, na verdade, é o sistema de substituição tributária já utilizado no álcool, 
que transfere o recolhimento das usinas vendedoras para as distribuidoras compradoras. 
Esse sistema funciona adequadamente para o álcool, já que os componentes da cadeia de 
produção são as usinas e os distribuidores.

Ocorre que, na cadeia de produção de biodiesel, a complexidade é maior. O número 
de agentes que participam do processo de produção e comercialização do biodiesel é bem 
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maior do que do álcool – produtores rurais, indústrias processadoras de óleo, frigoríficos e, 
por fim, produtores de biodiesel e distribuidores. E, para completar, o ciclo pode iniciar em 
um Estado da federação e terminar em outro, ou até mesmo, completar o processo todo em 
um terceiro Estado. 

Com isso, existe o recolhimento de ICMS ao longo da cadeia de produção.

Dessa forma, as empresas de biodiesel, com o convênio 136, passarão a acumular cré-
ditos de ICMS que ocorrem na operação, sem condição de transferi-lo para o comprador. 

Essa situação é grave para os produtores de biodiesel que acumularão créditos elevados 
de ICMS, com baixa possibilidade de recuperação, transformando o imposto em custo, além 
de representar a sua descapitalização.

A forte repercussão negativa com as mudanças no regime de substituição tributária 
para o biodiesel se configura, pois os investimentos implantados estão em maturação, com 
dívidas junto aos seus financiadores, entre os quais, o BNDES.

A UBRABIO propõe ,então, ao CONFAZ, a exclusão do biodiesel do convênio 136 e o 
reestudo do assunto, dando oportunidade aos produtores de biodiesel de apresentar subsí-
dios para a edição de um novo convênio, que harmonize interesse de todos os agentes do 
processo: produtores rurais, indústrias processadoras de óleo, frigoríficos, produtores de 
biodiesel e distribuidores.

Atenciosamente,

Juan diego Ferrés
Presidente do Conselho Superior 
União Brasileira do Biodiesel - UBRABIO

odacir Klein
Presidente Executivo 
União Brasileira do Biodiesel - UBRABIO

audiência Ministro Guilherme cassel – Ministro do desenvolvimento agrário •	
(Mda) - 15/06/2009.

Objetivo: apresentar pleito Ubrabio sobre Reestudo de Medidas Tributárias Estruturantes 
para o Biodiesel.

Resumo: A Ubrabio foi recebida pelo Ministro Guilherne Cassel, acompanhado do coorde-
nador do Programa Nacional de Biodiesel, Arnoldo Campos, para solicitar apoio do MDA 
quanto ao Crédito Presumido de Pis/Cofins na aquisição de matéria-prima de Pessoa Física. 

Presentes: Vice Presidente de Assuntos Tributários, Alberto Souza; Vice Presidente Técnico, 
Geraldo Martins; Vice Presidente Financeiro, Irineu Boff, Presidente Executivo, Odacir Klein e 
Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

Após breve resumo sobre o conceito feito pela UBRABIO, detalhado na correspondên-
cia entregue, a síntese do resultado da tramitação original (MP 449) e da situação atual (MP 
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462) e o receio de novo veto presidencial, o Ministro ressaltou a dura posição sobre o tema 
manifestada pelo Secretário Nelson Machado (MF) que se apóia no fato de se abrir preceden-
te para o setor de etanol, o que foi prontamente rebatido pelas diferenças marcantes entre 
os dois setores.

Foi solicitado ao ministro que intercedesse sobre o tema com o Ministério da Fazenda 
para que a UBRABIO fosse recebida com o objetivo de aprofundar os argumentos, para sen-
sibilização do presidente Lula.

O ministro mostrou-se favorável ao pleito.

Além do tema principal do encontro, foi destacado o interesse da Ubrabio em con-
tribuir para evolução da política fiscal do biodiesel, principalmente para identificar su-
gestões que favoreçam à diversificação e evolução das cadeias ainda não estruturadas de 
matérias-primas.

16/06/2009: •	 Encaminhada correspondência solicitando audiência com Nelson Macha-
do para tratar do tema acima.

28/06/2009: •	 Ofício à ministra Dilma sobre Crédito Presumido de PIS/Cofins na aquisi-
ção de matéria-prima de Pessoa Física e medidas estruturantes para o setor. 

21/01/2009: •	 Reunião com representantes da Petrobrás.
 

10/2/2009: •	 Reunião com o Coordenador da Administração Tributária (CAT) da Secre-
taria de Fazenda de São Paulo, Otávio Fineis Jr., para tratar do pleito de prorrogação 
do Decreto. No 53.933/08.

 

14/07/2009: •	 Reunião em São Paulo entre o Presidente do Conselho Superior, Juan 
Diego Ferres, e a CP Consultoria (Clóvis Panzarini e Luiz Fernando de Carvalho Acácio) 
especializada em legislação tributária, para tratar do Convênio CONFAZ 136. Foi apre-
sentado o trabalho de gestão técnica e política que está sendo feito junto à Secretaria 
da Fazenda e unidades federativas, com o objetivo de que uma ou mais dessas uni-
dades venham apresentar ao plenário do CONFAZ o pleito de retirada do biodiesel do 
Convênio, e expor as diferenças entre a cadeia de produção do biodiesel e a cadeia de 
produção da cana-de-açúcar.

 

05/11/2009: •	 Reunião do Grupo de Trabalho (GT05 – combustíveis) da Comissão Téc-
nica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS) realizada em Brasília com a participação 
do Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de Assuntos 
Tributários, Alberto Souza e do Sr. Clóvis Panzarini, da assessoria CP Consultores, con-
sultoria contratada especializada em assuntos tributários.



Relatório Anual de Atividades  - 2009

22

ii.2 - aÇões no Poder leGislaTiVo

ii.2.1 - medidA pRovisóRiA nº449 tRiButAção do Biodiesel

(Alterou a legislação tributária federal, relativa ao parcelamento ordinário de dé-
bitos tributários, concedeu remissão nos casos em que especifica e institui regime 
tributário de transição).

Acompanhamento do Processo Legislativo e Reuniões da Diretoria da Ubrabio, em es-
pecial com parlamentares e assessorias, quanto à alteração do Art.8 da Lei nº 10.925 de 
23/07/04.

No prazo regimental recebeu 371 emendas, que foram apreciadas pelo relator, Depu-
tado Tadeu Filipelli (PMDB/DF). O texto encaminhado pelo Poder Executivo foi alterado pela 
Câmara e transformado num Projeto de Lei de Conversão (PLV) Nº 2/2009.

A emenda que beneficiava o setor produtor de biodiesel foi incluída no Artigo 41, que 
propôs alteração do Art.8 da Lei nº 10.925 de 23/07/04. Sendo aprovada, passaria a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 8º: As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de ori-
gem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, e todos da NCM, destinadas à ali-
mentação humana, animal ou à fabricação de biodiesel, poderão deduzir da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada período de apuração, crédito presumido, cal-
culado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa 
física ou recebidos de cooperado pessoa física. 

IV – 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para as matérias-primas de 
origem vegetal destinadas à fabricação do biodiesel.

A MP 449 foi aprovada pelo Presidente da República, mas com veto no art. 41.  

cRonologiA:
Reunião no Gabinete da Liderança do Governo na Câmara dos Deputados, Deputado •	
Henrique Fontana (PT/RS), com o objetivo de sensibilizar as autoridades em manter 
posicionamento favorável à sanção do Artigo 41 da MP 449.  A Ubrabio foi repre-
sentada pelo Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de 
Assuntos Tributários, Alberto Souza e Vice-presidente Financeiro, Irineu Boff.    

Reunião no Gabinete do Senador Inácio Arruda (PC do B/CE), no Senado Federal, com •	
o objetivo de sensibilizar as autoridades em manter posicionamento favorável à san-
ção do Artigo 41 da MP 449.  A Ubrabio foi representada pelo Presidente do Conselho 
Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de Assuntos Tributários, Alberto Souza e 
Vice-presidente Financeiro, Irineu Boff.    
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Reunião com Representantes do Ministério de Minas e Energia - MME, e do Ministério •	
da Fazenda – MF - realizada com o objetivo de sensibilizar as autoridades para manter 
o posicionamento favorável à sanção do Art. 41 da MP 449.  A Ubrabio foi represen-
tada pelo Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de As-
suntos Tributários, Alberto Souza; Vice-presidente Financeiro, Irineu Boff e os demais 
associados.        

Reunião com o Senador Inácio Arruda (PC do B/CE) e o Secretário de Relações Insti-•	
tucionais da Presidência da República, Ministro José Múcio Monteiro, realizada com 
o objetivo de sensibilizar as autoridades em manter posicionamento favorável à san-
ção do Art. 41 da MP 449.  A Ubrabio foi representada pelo Presidente do Conselho 
Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de Assuntos Tributários, Alberto Souza e 
Vice-presidente Financeiro, Irineu Boff.     

Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, José •	
Lima de Andrade Neto, realizada com o objetivo de sensibilizar as autoridades para 
manter o posicionamento favorável à sanção do Artigo 41 da MP 449.  A Ubrabio foi 
representada pelo Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés e pelo Vice-
presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.

ii.2.2 - medidA pRovisóRiA nº462 tRiButAção de Biodiesel

(Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federados que rece-
bem recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2009, com 
o objetivo de superar dificuldades financeiras emergenciais, e dá outras providências). 

Acompanhamento do Processo Legislativo e reuniões da Diretoria da Ubrabio, em es-
pecial com Parlamentares e assessorias, quanto à alteração do Art.8 da Lei nº 10.925 de 
23/07/04.

O Plenário da Câmara e do Senado concluíram a votação dos destaques apresentados 
ao projeto de lei de conversão do Deputado Federal Sandro Mabel (PR/GO). 

A emenda que beneficiava o setor produtor de biodiesel estava incluída no Artigo 9.
 

A MP foi aprovada, mas seguindo a orientação da Receita Federal, o Presidente 

Lula vetou o Artigo 9º.

cRonologiA:
Audiência com o Secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo. •	

Audiência com o Ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Guilherme Cassel e o •	
Coordenador, Arnoldo Campos, com objetivo de apresentar ao Ministro Cassel pleito 
da Ubrabio referente ao Crédito Presumido PIS/COFINS e solicitar apoio à aprovação do 
Artigo 11 da MP 462 junto ao Ministério da Fazenda e da Presidência da República. 

Entrega de ofício solicitando audiência com a Ministra Dilma Rousseff.•	
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iii - ouTras aÇões

Selo Social •	
Modelo de Contrato •	
Instrução Normativa•	

reunião Ministério do desenvolvimento agrário - 28/04/2009.•	

Objetivo: apresentação da Nova Instrução Normativa e balanço e desafios da Agricultura 
Familiar no PNPB.

Local: Brasília.

A Ubrabio foi representada pelo Vice-presidente de Assuntos Jurídicos, Silvio Ran-
gel; Presidente Executivo, Odacir Klein; Diretor Executivo, Sergio Beltrão e pelos demais 
associados.

reunião sobre qualidade de biodiesel entre sindicom e Produtores - 05/05/2009.•	

Objetivo: discutir os problemas de qualidade do biodiesel relatados por revendedores e 
distribuidores.

Local: Rio de Janeiro.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão e pelos demais asso-
ciados.

secretaria de agricultura Familiar in/Mda nº  01/2009 - 20/11/2009.•	

Objetivo: reunião para debater Modelos de Contrato para aquisições de soja safra 2009/2010 
das cooperativas de agricultores familiares na região sul.

Local: Brasília.  

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

confederação nacional dos Trabalhadores na agricultura - contag - 28 e •	
29/07/2009.

Objetivo: em cumprimento às exigências do PNPB sobre o Selo Combustível Social, a Contag 
convidou a Ubrabio para participar da reunião sobre os seguintes temas: Avaliação da safra 
de oleaginosa 2008/09; Discussão da IN/MDA nº 01/09 e Negociação preliminar dos contra-
tos com a Agricultura Familiar da produção de oleaginosas na safra 2009/10.

Local: Brasília

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sérgio Beltrão. 
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Vi Feira nacional da agricultura Familiar e reforma agrária - Brasil rural contem-•	
porâneo 2009 07 a 12/12/2009. 

Objetivo: a Ubrabio participou como patroci-
nadora, com a aquisição de Cota no valor de 
R$ 100.000,00. Em contrapartida, foi oferecido 
um estande institucional (12 m²) na Praça Mais 
Alimentos, Mais Energia, e a inserção da marca 
de patrocinador em materiais gráficos, matérias 
promocionais, sinalização interna do evento e 
citação da instituição no cerimonial da abertura 
oficial e em apresentações culturais. 

O layout do estande contou 
com um painel de exposição visual 
das logomarcas de todas as asso-
ciadas. Além do material institucio-
nal da entidade, foi distribuído um 
material institucional das associa-
das que enviaram. 

homenagem ao Ministro edison lobão - 20/05/2009.•	

Objetivo: agraciar personalidades ligadas à agenda energética do Brasil e do Reino Unido 
centrada nos petróleo, gás natural, etanol e nas mineração e hidroeletricidade. Foi home-
nageado o Ministro Edison Lobão, e o britânico Sir Robert Wilson, Presidente do BG Group, 
uma das mais importantes companhias petrolíferas do Reino Unido. O evento foi organizado 
pela Câmara do Comércio Brasileiro na Grã-Bretanha, em Londres.

A Ubrabio foi representada pelo Vice-presidente de Relações Associativas e Institucio-
nais, Donizete Tokarski.  

 

Missão empresarial comitiva do Presidente lula - 14 a 22/05/2009.•	

Objetivo: encontro entre empresários e autoridades brasileiras com autoridades governa-
mentais e representantes do setor empresarial dos países para fomento do comércio e de 
investimentos bilaterais.

Local: Arábia Saudita, China e Turquia.

A Ubrabio foi representada pelo Presidente Executivo, Odacir Klein. 

comitiva Ministro Miguel Jorge – Mdic - 08 a 12/06/2009.•	

Objetivo: apresentar painéis com temas sobre o desenvolvimento agrícola e biocom-
bustíveis.

Local: Continente Africano (Nigéria, Gana, Senegal e Guiné Equatorial).
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A Ubrabio foi representada pelo Presidente Executivo, Odacir Klein. 

conferência Jornal do Brasil - 13/08/2009.•	

Objetivo: mostrar a matriz energética brasileira como um exemplo para o resto do mundo 
e consolidar o Brasil como um país que está em posição de vanguarda no setor energético 
no século 21.

Local: Rio de Janeiro.

A Ubrabio foi representada pelo Presidente Executivo, Odacir Klein, que apresentou pa-
lestra sobre “A educação ambiental e o futuro do mercado de combustíveis no Brasil”.
 

cerimônia de apresentação da Proposta de Modelo regulatório do Pré-sal - •	
31/08/2009.

Objetivo: apresentar a proposta de Modelo Regulatório do Pré-sal.

Abertura: Presidente Lula.

Local: Brasília.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

oficina de Trabalho rússia-Brasil - Tecnologia russa no refino do Petróleo, Gás •	
natural e Biocombustíveis - 24/08/2009.

Objetivo: realizar oficina com a participação de professores membros do Instituto Boreskov 
de Catálise, sucursal siberiana da Academia de Ciências da Rússia.

Público: professores de universidades brasileiras, servidores da ANP e engenheiros espe-
cialistas, que atuam em empresas concessionárias e nos demais setores de produção como 
petroquímica e combustíveis. 

Local: Rio de Janeiro.

A Ubrabio foi representada por César Abreu, Associada JBS (Bertin). 

Workshop Global Bioenergy Partnership (GBeP) – 05/10/2009.•	

Objetivo: apresentar indicadores de sustentabilidade da produção e uso da bioenergia, 
promovido pelo Ministério de Relações Exteriores e informar sobre o estágio atual dos 
trabalhos realizados no âmbito da Força Tarefa de Sustentabilidade da Global Bioenergy 
Partnership (GBEP).

Local: São Paulo.

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 
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Patrocínio semana de Qualidade de Vida Presidência da república - 28/10/2009.•	

Objetivo: apoiar o Programa de Qualidade de 
Vida de servidores públicos no âmbito da Pre-
sidência da República.

Público: Servidores do Poder Executivo. 

Workshop Glicerina, (subproduto da indústria do biodiesel, perspectivas de uso •	
na alimentação animal). organizado pelo Ministério de agricultura , Pecuária e 
abastecimento- Mapa 29/10/2009

Objetivo: Subsidiar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na definição dos 
critérios de conformidade e qualidade deste ingrediente para viabilização de seu uso na ali-
mentação animal.

Local: Brasília

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão e demais associados.

reunião  no instituto Brasileiro do Petróleo comissão de Biodiesel - 09/11/2009.•	

Objetivo: palestra: “Análise financeira da produção de biodiesel”, por Neyda de La Caridad 
Om Tapanes – UFRJ. 

A Ubrabio foi representada pela a associada BrasilEcodiesel. 

i congresso Brasileiro de Pesquisa em Pinhão Manso cBPPM – 11 e 12/11/2009.•	

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

Missão ucrânia - comitiva do Presidente lula - 01/12/2009.•	

Objetivo: acompanhar a missão empresarial e a discussão sobre a cooperação espacial, com 
a reafirmação do compromisso de Brasil e Ucrânia de fazer em 2010 o primeiro vôo de qua-
lificação do veículo de lançamento de satélites Cyclone-4, a partir do Centro de Lançamento 
de Alcântara, no Rio Grande do Norte. A ministra Dilma Rousseff apresentou discurso em 
que afirmou: “O mundo enfrentará problemas com a oferta de petróleo, enquanto o Brasil 
continuará investindo fortemente em bicombustíveis e direcionará os recursos do pré-sal, 
prioritariamente, para a exportação”.

Local: Ucrânia.
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Participantes: Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Miguel Jorge; Ministro 
da Defesa, Nelson Jobim e Ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, além do embai-
xador Antonio de Aguiar Patriota, Secretário-geral das Relações Exteriores. Representando 
a Ubrabio, o Presidente Executivo, Odacir Klein. O Presidente Executivo pediu permissão 
diretamente à ministra para a divulgação desta declaração e encaminhou aos associados a 
seguinte nota sobre sua participação como palestrante:

“Prezados,

Confesso que fiquei emocionado ao falar em nome da Ubrabio em encontro encerrado 
pelos Presidentes Lula e o da Ucrânia.

O convite do Itamaraty revela a expressão atual da nossa entidade.

O Presidente Lula, o Ministro Miguel Jorge e um Secretário de Estado de Goiás mencio-
naram, com ênfase, o Programa Brasileiro de Biodiesel e seu sucesso. Entendo que ocasiões 
como a que tivemos, fazendo palestras a convite do Itamaraty, promovem a Ubrabio interna-
cionalmente, ao mesmo tempo em que praticamos políticas de bom relacionamento com o 
governo brasileiro e abrimos perspectivas de parcerias futuras no exterior. Nossos produto-
res de biodiesel associados da Ubrabio podem ter certeza que criaram uma grande, vigorosa 
e representativa entidade.

Um grande abraço,
Odacir Klein”

i seminário Petrobras de Biocombustíveis - 09/11/2009.•	

Objetivo: propiciar a atualização de conhecimento de assuntos relacionados aos biocom-
bustíveis, promovendo a integração entre as áreas e participantes. 

Local: Rio de Janeiro 

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, que apresentou a 
palestra sobre B20 Metropolitano.  

i seminário Petrobras de Biocombustíveis - 08 a 10/12/2009.      •	

Objetivo: propiciar a atualização de conhecimentos e debate de assuntos relacionados aos 
biocombustíveis e promover a integração entre as áreas e participantes.

Público: força de trabalho do Sistema Petrobras direta e indiretamente envolvida com bio-
combustíveis.

Local: Rio de Janeiro.

Participantes: Entidades Externas: MME, CASA CIVIL, MAPA, ANP, USP, UNICA, UBRABIO, 
INMETRO, NREL (EUA).

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, que apresentou pa-
lestra, e pelos demais associados. 
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seminário “Fraudes e sonegação nos combustíveis” - 17 e 18/12/2009.•	

Objetivo: ouvir dos diversos setores que produzem e comercializam combustíveis quais são 
os problemas que preocupam o setor e que trazem desvios concorrenciais decorrentes de 
fraudes e sonegação de ICMS, e que acabam reduzindo a arrecadação dos estados.

Local: Florianópolis, 

A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, que realizou apresen-
tação juntamente com o Sr. Clóvis Panzarini, da CP Consultores Associados, sobre questões 
relacionadas ao Convênio CONFAZ nº 136. 

sindicato das indústrias de Biodiesel no estado de Mato Grosso (sindiBio) - •	
16/10/2009.

Objetivo: criação do SindiBio-MT por parte do Vice-presidente de Assuntos Jurídicos, Silvio  
Rangel, confirmando propósito da Ubrabio de promover os fóruns regionais como mais um 
esforço para o desenvolvimento da indústria do biodiesel
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iV - dos associados

reunião extraordinária do conselho superior - 21/01/2009.•	

Pauta: Ampliação de Mercado.

Local: Rio de Janeiro. 

reunião extraordinária do conselho superior - 14/05/2009.•	

Pauta: 1)Atualizar as ações relativas ao B4; 2) Preparação de trabalhos para apresentar a 
Frente Parlamentar Ambientalista: 3) Assuntos administrativos, ingressos e contribuição 
de novos associados.

Local: Rio de Janeiro. 

reunião extraordinária do conselho superior - 01/07/2009.•	

Pauta: 1) Palestra ”A Importância da Produção Nacional de Etanol para o PNPB”, do Sr. João 
Bezerra – Copenor. 2) Relato histórico sobre a evolução das reuniões com o governo sobre 
B4 e B5; 3) Introdução do conceito do “biodiesel metropolitano B20”; 4) Importância do 
desenvolvimento das atividades regionais da UBRABIO, fóruns; sindicatos, etc. 5) Crédito 
presumido de PIS e COFINS “veto presidencial e MP 462”. 6) Preparação para a Reunião com 
a Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel; 7) Exposição do Sr. Mike Lu, presidente da 
Associação Brasileira de Produtores de Pinhão Manso - ABPPM, sobre a cadeia produtiva. 

Local: Brasília 

reunião extraordinária do conselho superior - 06/08/2009.•	

Pauta: 1) Discussão das ações relativas ao Convênio CONFAZ 136 e PIS/COFINS; 2) Previsão 
orçamentária/despesas; 3) Participação em grupos de trabalho, seminários e feiras.

Local: Brasília. 

reunião extraordinária do conselho superior - 25/08/2009.•	

Pauta: 1) Discussão das ações necessárias para assegurar a entrada efetiva do B5 a partir de 
janeiro de 2010; 2) Leilões de Estoque (Petrobrás) para o B5; 3) B20 Metropolitano e a Agen-
da CONAMA – S10; 4) Workshop sobre o Convênio CONFAZ 136; 5) Participação em Grupos 
de Trabalho; Sustentabilidade do biodiesel brasileiro; 6) Previsão orçamentária/despesas; 

Local: Rio de Janeiro. 
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assembléia Geral extraordinária - 11/12/2009.•	

Pauta: 1)B5: Análise e Perspectivas: Antecipa-
ção/Leilões; 2) B20 Biodiesel Metropolitano: 
Análise e Perspectivas; 3) Aprovação de novos 
sócios a serem considerados fundadores, con-
forme Artigo 19, inciso VI, do Estatuto Social; 
4) Inadimplência de Associados; 5) Aprecia-
ção do Relatório Anual de Atividades; exame 
e aprovação do Balanço Financeiro - Patrimo-
nial e as Demonstrações 
financeiras, exercícios 
2007/ 2008; 6) Orçamen-
to 2009/2010; 7)Análise 
da Proposta de Fundação 
do Instituto Brasileiro do 
Biodiesel. 

Local: Rio de Janeiro. 

 

iv. 1 - novos AssociAdos em 2009

Companhia Produtora de Biodiesel do Tocantins – Biotins, Olfar Indústria e Comér-
cio de Óleos Vegetais; Transportadora Caibiense; Câmera Agroalimentos; Agropecuária 
Irmãos Cabral.   
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V - coMunicaÇÃo social

seleção e contratação de comunicação social - 10/05/2009.•	

Objetivo: avaliar proposta de assessoria de comunicação social da Ação Eventos e Comuni-
cação, que tem como responsáveis o jornalista Sérgio Amaral, Editor-executivo do jornal da 
Record em Brasília e a jornalista Juliana Neiva, repórter do Jornal da Record em Brasília.

Local: Brasília.

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de Rela-
ções Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

site ubrabio - 12/05/2009.•	

Objetivo: incremento e aquisição de ferramenta para atualização de informações, notícias 
e eventos.

Local: Brasília.

Participantes: Assessoria Ubrabio e Coordenadora de Comunicação. 

evento café  da Manhã com a Frente Parlamentar ambientalista - 13/05/2009.•	

Objetivo: reunião com a empresa contratada Oficina da Palavra, para tratar do material de apoio 
à Apresentação da Ubrabio no Café da Manhã com a Frente Parlamentar Ambientalista.

Local: Brasília.

Participantes: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; 
e assessoria.  

organização do café da Manhã com a Frente Parlamentar ambientalista - •	
09/06/2009.

Objetivo: providências para o Evento - preparação da Apresentação da Ubrabio, material de 
apoio (produção de Power Point,  elaboração da Revista Institucional e produção).

Local: Brasília.

Participantes: Assessoria de Comunicação Social Ubrabio. 

Matéria divulgada sobre o café da Manhã com a Frente Parlamentar ambienta-•	
lista  - 01/07/2009.

Quarta, 01 julho 2009. Fonte: BiodieselBR.

duAs pRopostAs mARcARAm o encontRo com pARlAmentARes.
A Frente Ambiental Parlamentarista e a Ubrabio promoveram, na manhã desta quarta–

feira, um café da manhã seguido de debate para convidados na Câmara dos Deputados. O 
encontro foi marcado pela apresentação de duas propostas do presidente do conselho supe-
rior da Ubrabio, Juan Diego Ferrés. 
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Na primeira proposta, para implementação imediata, defendeu a mistura de 20% de 
biodiesel no diesel nos centros urbanos. Esse B20 serviria como forma de compensar a di-
minuição da lubricidade do diesel com a obrigatoriedade da redução do teor de enxofre. “É 
imprescindível associar à pauta de discussões acerca de implantação do S10 [diesel com 10 
partes por milhão de enxofre] a adoção do biodiesel metropolitano, pois, além de ajudar 
no processo por meio da recomposição da capacidade lubrificante, os biocombustíveis são 
eficazes em diminuir a emissão de vários gases poluentes” explicou Ferrés. Na segunda pro-
posição, foi defendido o aumento gradual da mistura obrigatória até o B10 em 2015. Esse 
incremento resultaria na geração de mais empregos em toda a cadeia produtiva do biodiesel 
e eliminaria a necessidade de importação do diesel. 

sucesso

Envolvendo outros setores da sociedade, este evento realizado hoje acontece com certa 
frequência em Brasília. No entanto, o sucesso do encontro pode ser medido pela presença 
e a participação dos deputados. De acordo com um consultor da câmara, normalmente não 
mais que cinco deputados comparecem e deixam esses eventos em pouco tempo. Mas hoje 
os parlamentares compareceram em grande número, foram 30 deputados presentes e quase 
todos ficaram até o final das apresentações. 

Esta presença marcante demonstra o grande interesse dos parlamentares pelo tema e 
consolida o interesse em torno de um objetivo único: o aumento no uso de biodiesel.
 

Produção da revista institucional - 08 a 12/06/2009.•	

Objetivo: realização de entrevistas e material jornalístico, com a produção do material insti-
tucional para a edição da Revista.

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-presidente de Re-
lações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; Diretor Executivo, Sergio Beltrão e 
assessoria. 

reunião  comunicação social - 18/06/09.•	

Objetivo: definição da estratégia de comunicação da Ubrabio.

Local: Brasília.

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Diretor Executivo, Sergio 
Beltrão; Consultoria Societária, Julio Valente. 

evento com Jornalistas - 06/11/2009.•	

Objetivo: apresentação ao grupo de jornalistas convidados das conquistas do setor e os 
projetos em andamento para implementação do B20 Metropolitano. 

Participantes: Jornalistas.

Representantes da Ubrabio: Presidente Executivo, Odacir Klein; Diretor Executivo Sergio 
Beltrão, Assessoria de comunicação Social da Ubrabio e demais associados. 
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reunião de coordenação - 11 e 12 /11/2009.•	

Objetivo: pontuar as necessidades da comunicação social da Ubrabio e apresentar breve 
relatório das atividades em andamento.

Participantes: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; 
Assessoria de Comunicação, Juliana Neiva; Consultor Societário, Julio Valente. 

Plano de comunicação social 2010 - 1 a 4/12/2009.•	

Objetivo: desenvolvimento do Plano de Comunicação Social de 2010, posteriormente apre-
sentado à Assembléia Geral, no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 2009.

Participantes: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; 
Assessoria de Comunicação, Juliana Neiva; Consultor Societário, Julio Valente. 

contratação de clipping eletrônico - 2/12/2009.•	

Objetivo: prospecção e escolha de empresa de clipping eletrônico por parte da Assessoria 
de Comunicação Social. Foi escolhida a empresa Comunique-se, de São Paulo, estando este 
serviço incluído nas atribuições da empresa Ação Comunicação Social. 

apresentação de Plano de comunicação social 2010 - 11/12/2009.•	

Objetivo: apresentação na Assembléia do Plano de Comunicação Social para 2010 elabora-
do pela Ação Comunicação Social. Foi apresentado um balanço das ações desenvolvidas e da 
repercussão da Ubrabio na mídia. Além disso, foi apresentada a proposta de campanha de 
atividades da comunicação social em 2010.

Participantes: Associados da Ubrabio. 
 

campanha B5/ B20 •	

Objetivo: seleção de Agência e início do desenvolvimento da Campanha para divulgação do 
B5 e B20.

Participantes: Arcos Propaganda.

Representantes da Ubrabio: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Vice-
presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski; Assessoria de Comu-
nicação Social, Juliana Neiva; Consultor Societário, Julio Valente. 

Principais Matérias Veiculadas em 2009: •	

Veiculo daTa TÍTulo oBserVaÇÃo

G1- Portal Rede Globo 14/11/09
Produtores de biodiesel querem 

diesel ‘mais verde’ a partir de julho

Entrevista agendada 
pela assessoria de 

comunicação

Portal Ambiente Brasil 09/11/09
Pré-sal não atrapalha biodiesel, diz 

diretor da Ubrabio
Encontro com jornalistas 



Relatório Anual de Atividades  - 2009

36

Principais Matérias Veiculadas em 2009: •	 (continuação)

Agência Brasil EBC 08/11/09
Pré-sal não atrapalha biodiesel, diz 

diretor da Ubrabio 
Encontro com jornalistas 

Portugal Digital 08/11/09
Diretor da Ubrabio diz 

que            discussão do pré-sal não                 
atrapalha ‘biodiesel’

Encontro com jornalistas 

Portal No Minuto 08/11/09
Pré-sal não atrapalha biodiesel, diz 

diretor da Ubrabio
Encontro com jornalistas 

Portal Terra 08/11/09
Pré-sal não atrapalha biodiesel, diz 

diretor da Ubrabio
Encontro com jornalistas 

Site da TV Morena 
(MT e MS)

08/11/09
Pré-sal não atrapalha biodiesel, diz 

diretor da Ubrabio
Encontro com jornalistas 

Jornal Tribuna do 
Norte (RN)

08/11/09
Produtores de biodiesel querem 10% 

de mistura
Encontro com jornalistas 

Jornal O Tempo (MG) 08/11/09
Empresas querem 10%                         

de mistura no diesel
Encontro com jornalistas 

O Estado de S. Paulo 07/11/09
Produtor quer ampliar                      
mistura de biodiesel

Encontro com jornalistas 

Folha de São Paulo 07/11/09
Governo estuda mistura                  

de 20% de biodiesel
Encontro com jornalistas 

Jornal Estado de 
Minas

07/11/09
Setor de biodiesel deve                       
faturar R$ 7 bi em 2010

Encontro com jornalistas 

Tribuna do Brasil 07/11/09
Produtores de biodiesel               

querem 10% de mistura no               
combustível até 2015

Encontro com jornalistas 

Jornal O Liberal – (PA) 07/11/09 Produtor quer avanço do biodiesel Encontro com jornalistas 
Jornal Correio 

Braziliense
07/11/09

Produtores querem aumento para 
10% da mistura de biodiesel ao diesel

Encontro com jornalistas 

Agência Estado – 
Estadão

06/11/09
Setor de biodiesel deve                      
faturar R$ 7 bi em 2010

Encontro com jornalistas 

Agência Brasil (EBC) 06/11/09
Produtores de biodiesel querem 10% 
do produto em diesel de todo o país 

até 2015
Encontro com jornalistas 

Agência Folha On line 06/11/09
Indústria quer ampliar para 10% a 
mistura obrigatória de biodiesel

Encontro com jornalistas 

Agência Rural – Grupo 
RBS

06/11/09
Ubrabio defende 20% de adição de 

biodiesel no diesel até 2015
Encontro com jornalistas 

Monitor Mercantil 06/11/09
Faturamento do biodiesel deve 

chegar a R$ 7 bilhões
Encontro com jornalistas 

Portal da Rede 
Record

07/11/09
Produtores querem ampliar            

mistura de biodiesel no combustível 
tradicional

Encontro com jornalistas 

Portal Terra 06/11/09
Produtores querem mistura de 10% 

de biodiesel ao diesel
Encontro com jornalistas 

Portal Luís Nassif 30/10/09
Antecipação do B5 pode ajudar 

pequeno agricultor
Encontro com jornalistas 

Estado de 
São Paulo

26/09/09
Cronograma do biodiesel pode ser 

antecipado, avalia Lula
-
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Principais Matérias Veiculadas em 2009: •	 (continuação)

Portal Luís Nassif 17/09/09
Setor terá recursos para                   
qualificação profissional

Entrevista agendada 
pela assessoria de 

comunicação

Jornal da Câmara dos 
Deputados

03/07/09
Frente Parlamentar Ambientalista 

defende B20
Encontro com jornalistas 

Portal do                 
Agronegócio

03/07/09
Biodiesel é apresentado                     

na Câmara dos Deputados

Matéria resultante 
do café da manhã 
Frente Parlamentar    

Ambientalista

Site Embrapa 02/07/09
 Biodiesel é apresentado                     

na Câmara dos Deputados

Matéria resultante 
do café da manhã 
Frente Parlamentar    

Ambientalista

Site Congresso               
Em Foco 

01/07/09
Biodiesel metropolitano:                   
questão de saúde pública 

Artigo Diego Ferrés

Site e Revista da 
Frente Parlamentar 

Ambientalista
01/07/09

Frente Parlamentar defende           
ampliação do uso do biodiesel

Matéria resultante 
do café da manhã 
Frente Parlamentar    

Ambientalista

Site da Frente             
Parlamentar              

Ambientalista
30/06/09

Ubrabio apresentará projeto do 
Biodiesel Metropolitano

Matéria resultante 
do café da manhã 
Frente Parlamentar    

Ambientalista
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Vi - exPedienTes

Janeiro

16/01/2009 - ofícios à Ministra chefe da casa civil, dilma roussef; ao diretor Geral •	
da agência nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (anP), haroldo Bor-
ges rodrigues lima; ao Ministro de estado do desenvolvimento agrário (Mda), Gui-
lherme cassel; diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo roberto costa; Minis-
tro de estado de Minas e energia(MMe) edison lobão, Governador do estado do rio 
de Janeiro, sérgio cabral Filho; Governador do estado da Bahia, Jaques Wagner.  

Assunto: solicitar apoio ao esforço desenvolvido pelos produtores de metanol, na busca de 
alternativas para preservar a indústria nacional.

Assinatura: Presidente Executivo, Odacir Klein. 

20/01/2009 - encaminhamento via e-mail de ofício ao Presidente do instituto de •	
Pesquisa econômica aplicada – iPea, Márcio Pochmann.

Assunto: proposta ao IPEA de estudos econômicos para avaliar o Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel – PNPB.

Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Presidente Executivo, Oda-
cir Klein.    

20/01/2009 - expediente encaminhado via e-mail para associados.•	

Assunto: CONFAZ 136.

Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Presidente Executivo, Oda-
cir Klein.  

30/01/2009 - expediente encaminhado via e-mail para associados.•	

Assunto: reunião com a Comissão executiva Interministerial do Biodiesel – Foco na Progres-
são B4.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

FeVereiro

04/02/2009 - encaminhado por e-mail ofício à Ministra da casa civil dilma rous-•	
seff.

Objetivo: Pleito B4.
 

À Excelentíssima Senhora

dilma roussef

Digníssima Ministra-Chefe da Casa Civil

Senhora Ministra-Chefe,
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A União Brasileira do Biodiesel – UBRABIO, legítima representante da cadeia produtiva 
do biodiesel e do setor privado nessa trajetória de sucesso do PNPB, toma a liberdade de 
apresentar à Vossa Excelência as razões pelas quais possuímos absoluta segurança em su-
gerir a efetiva implementação, já no início do segundo trimestre de 2009, da progressão da 
mistura obrigatória de biodiesel ao diesel, atualmente de 3% (B3) para 4% (B4), nos termos 
das condições impostas pelo diploma legal responsável pela introdução do biodiesel na Ma-
triz Energética Nacional (Lei nº 11.097/05), especialmente em seu § 2º do art. 2º.  

Inicialmente, fazemos referência às marcantes diferenças entre as condições observa-
das ao longo do 1º semestre de 2008, período em que as commodities em geral alcançaram 
recordes históricos, fruto da combinação do forte crescimento econômico e do aumento de 
rendas globais, observadas , especialmente, em nações emergentes, e a, diametralmente 
oposta, situação verificada, desde setembro último, dessa abrangente e aguda redução da 
atividade econômica que gerou a atual crise econômica de escala mundial.  

Nesse contexto, os principais fatores alegados à época como impeditivos para a gradual 
progressão de mistura foram totalmente afastados pelo atual cenário: primeiro, pela confor-
tável garantia de regularidade do abastecimento nacional de biodiesel, proporcionada pela 
capacidade nominal instalada, reconhecida pela ANP, de cerca de 3,75 bilhões de litros/ano e, 
em segundo lugar, pelo afastamento de possível pressão inflacionária, resultado da recente 
trajetória de queda generalizada dos preços das commodities. 

           Acrescente-se a isso, as previsões da safra de soja de 2009, que permitem uma 
tranquilidade suficiente em termos de oferta de matéria-prima para a implantação imediata 
da referida progressão, até porque, o 2º trimestre configura-se como o período de ápice da 
safra nacional de grãos (fevereiro a setembro). 

           Ressaltamos, ainda, que a bem-sucedida experiência brasileira com o biodiesel 
evitou, no ano de 2008, a importação de 1,1 bilhão de litros de diesel de petróleo, o que 
representou uma economia de aproximadamente 1 bilhão de dólares em divisas para o país. 
Além disso, o aumento da utilização de biodiesel produz outros efeitos benéficos, como o 
incremento a economias regionais, seja na etapa agrícola ou na indústria de bens e serviços, 
principalmente quando se leva em conta o resultado da produção industrial nacional de de-
zembro último, apresentado esta semana pelo IBGE, que revelou ser a maior queda histórica 
da produção da indústria brasileira com a redução de 12,4% frente a novembro. 

Senhora Ministra! 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República reiteradamente exorta os agentes eco-
nômicos a reagirem à crise. 

O aumento da mistura obrigatória de biodiesel gerará não apenas a manutenção de 
empregos, mas seu aumento. Concorrerá, também, para  diminuição das importações do 
diesel fóssil, com reflexos positivos na balanço comercial. 
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É um instrumento de combate à crise que se soma a todos os benefícios ambientais do 
maior uso de energia renovável. 

Confiamos, assim, em sua intervenção para que seja adotada a medida para o próximo 
trimestre por meio dos leilões a serem realizados imediatamente.

Cordiais Saudações,

Juan diego Ferrés

Presidente do Conselho Superior

União Brasileira do Biodiesel - UBRABIO

odacir Klein

Presidente-Executivo

União Brasileira do Biodiesel - UBRABIO

12/02/2009 - ofício entregue ao secretário de Petróleo, Gás natural e combustí-•	
veis renováveis, José lima de andrade neto, coordenador da comissão execu-
tiva interministerial casa civil da Pr, rodrigo rodrigues, subchefe adjunta de 
articulação e Monitoramento casa civil da Pr, Tereza campelo.

Assunto: adiamento do leilão de compra emergencial de biodiesel pela Petrobras progra-
mado para o dia 13/02.  

Assinatura: Presidente Executivo, Odacir Klein. 

MarÇo

09/03/2009 - ofício Ministra-chefe da casa civil, dilma rousseff, Ministro de Mi-•	
nas e energia, edison lobão.

Assunto: Pleito progressão B4.

Assinatura: Presidente Executivo, Odacir Klein. 

24/03/2009 - ofício ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega; Ministro de ciên-•	
cia e Tecnologia, sérgio Machado rezende, Ministro do Meio ambiente, carlos 
Minc, Ministro de Minas e energia, edison lobão, Ministro do Planejamento, or-
çamento e Gestão, Paulo Bernardo silva, Ministro do desenvolvimento, indústria 
e comércio exterior, Miguel Jorge, coordenador da comissão interministerial, 
rodrigo rodrigues.

Assunto: Pleito progressão B4.

Assinatura: Presidente Executivo, Odacir Klein. 
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aBril

03/04/2009 - expediente encaminhado via e-mail para o sindicom , luiz emilio •	
Freire.

Assunto: solicitação de reunião entre produtores de biodiesel e o Sindicom para tratar de as-
suntos relacionados a problemas com o manuseio de biodiesel oriundo de sebo.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.     

07/04/2009 - expediente encaminhado via e-mail para associados.•	

Assunto: Projeto de Lei 6942/10 de autoria do deputado Wilson Picler (PDT-PR), que dispõe 
sobre o uso de biodiesel em veículos de passeio e veículos de carga de pequeno porte.

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski. 

Maio

12/05/2009 - ofício para a Ministra -chefe da casa civil, dilma rousseff.•	

Assunto: Implementação Imediata do B4.

Assinatura: Presidente Executivo, Odacir Klein. 

14/05/2009 - ofício via e-mail para o Presidente da anP, haroldo lima.•	

Assunto: Implementação Imediata do B4.

Assinatura: Presidente Executivo, Odacir Klein. 

18/05/2009 - expediente encaminhado via e-mail para associados.•	

Assunto: Boletim Informativo das principais ações Ubrabio.

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.    

 

26/05/2009 - ofício ao Presidente lula, à  Ministra-chefe da casa civil, dilma •	
roussef; e ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Assunto: Relatório de sanções e vetos da Receita Federal, onde ainda constam restrições 
a esse aperfeiçoamento tributário e sensibilizar as autoridades em manter posicionamento 
favorável à sanção do Artigo 41 da MP 449.    

Assinatura: Ofícios elaborados pelo Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; 
Vice-presidente de Assuntos Tributários, Alberto Souza; Vice-presidente Financeiro, Irineu 
Boff. Assinado por Diego Ferrés. 

26/05/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Boletim Informativo das principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski. 
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27/05/2009 - ofício ao secretário de relações institucionais da Presidência da •	
república, Ministro José Múcio Monteiro.

Assunto: expor o parecer favorável do Governo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, 
às medidas de caráter tributário que permitam estimular e fortalecer a produção de biodiesel 
no Brasil, que serão alcançadas pela sanção do Artigo 41 da MP 449.

Assinatura: Vice-presidente de Assuntos Tributários, Alberto Souza. 

Junho

02/06/2009 - ofício ao líder do Partido Pr na câmara dos deputados, sandro •	
Mabel (Pr/Go)  .

Assunto: expor o parecer favorável do Governo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, 
às medidas de caráter tributário que permitam estimular e fortalecer a produção de biodiesel 
no Brasil, que serão alcançadas pela sanção do Artigo 41 da MP 449.

Assinatura: Vice-presidente de Assuntos Tributários, Alberto Souza. 

02/06/2009 - expediente encaminhado via e-mail para associados.•	
Assunto: Boletim Informativo com as principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.   

  

08/06/2009 - expediente encaminhado via e-mail para associados.•	
Assunto: Boletim Informativo com as principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.  

   

15/06/2009 - expediente encaminhado via e-mail para associados.•	
Assunto: Boletim Informativo com as principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.     

   

Julho

07/07/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	
Assunto: Boletim Informativo com as principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski. 

    

16/07/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	
Assunto: Boletim Informativo com as principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.  

   

24/07/2009 - ofício secretário de Petróleo, Gás natural e combustíveis renová-•	
veis MMe, Jose lima de andrade neto.

Assunto: Pleito B5.

Assinatura: Presidente Executivo, Odacir Klein   
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28/07/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	
Assunto: Boletim Informativo com as principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.     

 aGosTo
06/08/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: X Seminário Nacional de Biocombustíveis.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.     

16/08/2009 - ofícios encaminhados a dilma roussef, Ministra-chefe da casa civil; •	
haroldo Borges rodrigues lima, diretor Geral da agência nacional do Petróleo, 
Gás natural e Biocombustíveis – anP; Guilherme cassel, Ministro de estado do 
desenvolvimento agrário – Mda; Paulo roberto costa, diretor de abastecimen-
to da Petrobrás; edison lobão, Ministro de estado de Minas e energia – MMe; 
sérgio cabral Filho, Governador do estado do rio de Janeiro; e Jaques Wagner, 
Governador do estado da Bahia.

Assunto: buscar apoio ao esforço desenvolvido pelos produtores nacionais de metanol, na 
busca de alternativas para preservar a indústria nacional desse produto.

Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés; Presidente Executivo, Odacir Klein.  

19/08/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Boletim Informativo com as principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.     
    

seTeMBro

03/09/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Boletim Informativo com as principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski. 

    

16/09/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Resumo das ações da Ubarbio, em Brasília, sobre Crédito Presumido PIS/COFINS.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.    

ouTuBro 

08/10/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Cerimônia de antecipação do B5 com a presença do Presidente Lula; Ministra-
Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff; Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão; Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.  
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19/10/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados. •	

Assunto: Convite do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA para participação na 
Rede Temática do Biodiesel, e promover o conhecimento e acesso às políticas públicas, orga-
nizar e disponibilizar conteúdos técnicos e propostas tecnológicas para a agricultura familiar 
e o desenvolvimento rural sustentável.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

21/10/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Informações da Presidência da República sobre evento lançamento do B5. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski. 

  

22/10/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Convite para a Solenidade de Assinatura de Resolução do Conselho Nacional de 
Política Energética – CNPE.

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski. 

22/10/2009 - expediente encaminhado via e-mail ao cerimonial do Ministério de •	
Minas e energia.

Assunto: Confirmação de representantes da Ubrabio na Solenidade de Assinatura de Reso-
lução do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski. 

noVeMBro 

25/11/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Minuta de contrato do MDA entre produtores de biodiesel e agricultores familiares.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

 

27/11/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Convocação e Pauta da Assembléia Geral Extraordinária 11.12.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

dezeMBro 

02/12/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Modelo de contrato entre produtores de biodiesel e agricultores familiares no RS. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

03/12/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Homologação, publicada hoje no DOU, do resultado do 16º Leilão de Biodiesel.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 
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16/12/2009 - expediente encaminhado via e-mail aos associados.•	

Assunto: Boletim Informativo das principais ações Ubrabio. 

Assinatura: Vice-presidente de Relações Associativas e Institucionais, Donizete Tokarski.   
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associados 2009

sÓcios Fundadores

agropalma - companhia refinadora da amazônia Marcello Brito
agrenco Group José Carlos Lorenzetti
B100 - Participações Paulo Sérgio Mendes
usina Barralcool s/a Silvio Rangel  
JBs Friboi (Bertin) ltda.  Rogério Barros
Binatural indústria e comércio de Óleos Vegetais ltda. João Batista Cardoso     
Biocamp ind. e comércio imp. e exp.de Biodiesel ltda. Olavo Píton  
Biocapital consultoria empresarial e Participações s.a Ricardo Magalhães
Bionasa combustível natural s/a Adilson Paschoal Montanheiro
Biotins companhia Produtora de Biodiesel do Tocantins Eduardo Bundyra
Biopar energia do Paraná ltda Nivaldo Tomazella
Bioverde indústria e comércio de Biocombustíveis ltda. Alexandre Pereira
Brasil ecodiesel ind. e com. de Biocom. e Óleos Vegetai Marco Antônio de Castro
BsBios indústria e comércio de Biodiesel sul Brasil s.a Erasmo Carlos Battistella
camera agroalimentos s.a Fábio Issler Magdaleno
caramuru alimentos s.a Alberto Borges de Souza
clV indústria e comércio de Biodiesel ltda. Victor Birtche  
comanche Biocombustível da Bahia ltda. Hilton Barbosa Lima               
cooperbio-cooperativa de combustível João Luiz Pessa   
dedini s/a - indústria de Base José Luiz Olivério 
Fertibom indústria de Base Geraldo Martins  
Fiagril agromercantil ltda. Miguel Vaz
Gea Westfalia separator do Brasil ltda. Osvaldo Bullara
Granol indústria, comércio e exportação s.a Juan Diego Ferrés
intecnial s.a Claúdio Botton  
linker consultores associados Donizete Tokarski 
oleoplan s.a - Óleos Vegetais Planalto Irineu Boff 
olfar indústria e comércio de Óleos Vegetais José Carlos Weschenfelder
GPc Química s.a. ( Prosint) Carlos de Oliveira Cruz
Td energia renovável ltda. Henrique Ubrig  
Tnl indústria Mecânica ltda. Ary Pocay  

sÓcios conTriBuinTes

agropecuária irmãos cabral ltda. Rogério Cabral Henrique
Transportadora caibiense ltda. Odacir José Balestreri

(Dezembro de 2009)
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