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PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 
 

Sugerimos as seguintes atividades a serem desenvolvidas pela 

Subcomissão Permanente de óleo e Gás. 

1. Promover discussão acerca da proposta “Novo Mercado de Gás Natural” 

apresentada pelo Poder Executivo; 

- Articulação com o Relator do Projeto de Lei nº 6.407/2013, de autoria do Dep. 

Antonio Carlos Mendes Thame e outros;  

2. Acompanhar a política de conteúdo local atinente às atividades de exploração 

e produção de petróleo e gás natural; 

3. Avaliar o tratamento tributário das atividades de exploração e desenvolvimento 

de petróleo e gás natural e o Regime Aduaneiro Especial de Exportação e 

Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das 

Jazidas de Petróleo e de gás natural - Repetro. A importância desses 

incentivos para os investimentos na indústria do petróleo e gás natural;  

4. Tratar dos certames licitatórios de áreas exploratórias de petróleo e gás natural 

programados para o último trimestre de 2019;  

5. Análise da política de preços dos derivados de petróleo e acompanhamento 

dos   preços ao consumidor dos combustíveis. 

- Medidas de promoção da concorrência no mercado de combustíveis; 

6. Analisar a legislação e regulamentos referentes à distribuição e revenda de 

gás liquefeito de petróleo – GLP; 

7. Realizar reuniões com representantes da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis - ANP e de produtores, distribuidores e 

revendedores de combustíveis para tratar de políticas públicas para a área de 

petróleo, gás natural e combustíveis; 

8. Encaminhar relatório com os resultados dos trabalhos aos dirigentes da ANP 

e ao Ministro de Minas e Energia; 

9. Apresentar proposições com vistas ao aprimoramento da legislação atinente, 

caso necessário. 

Sala da Comissão, em 4 de julho de 2019. 

Deputado CHRISTINO ÁUREO 
2019-13520 


