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Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. 

GN-034/21 

 
À ARSESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo –  
R. Cristiano Viana, 428 - Cerqueira César  
05411-000 
São Paulo - SP 
 
Referência: Consulta Pública ARSESP n° 17/2021 – Apresentação de proposta de Agenda 

Regulatória para o biênio 2022/2023 
 

 

Prezados, 

O Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP), principal representante das empresas produtoras de gás 
natural no país, vem se manifestar junto a ARSESP trazendo suas contribuições à Consulta Pública nº 
17/2021 que trata sobre a Proposta de Agenda Regulatória para o biênio 2022/2023. 

A construção de uma Agenda com revisões periódicas e que inclua a participação da sociedade e agentes 
regulados faz parte da boa prática regulatória. Obviamente, divergências quanto as temáticas e 
priorização das ações são frequentes, tendo em vista que os agentes do setor nem sempre enxergam as 
mesmas necessidades. 

Por isso, é sempre importante que a Agência seja receptiva às visões diversas dos agentes, fazendo o 
equilíbrio e o correto juízo das necessidades regulatórias do mercado, e esteja aberta a reposicionar-se 
em um processo de aprendizado contínuo, não havendo demérito algum em revisar suas decisões de 
forma justificada e em prol do desenvolvimento do setor de gás natural. 

Neste sentido, seguindo nossas visões já manifestadas durante o Workshop ARSESP sobre Agenda 
Regulatória 2022/2023, encaminhamos as contribuições em anexo, que refletem o posicionamento dos 
produtores nos temas propostos na agenda de gás natural, assim como algumas sugestões de adição de 
temas não contemplados na proposta de minuta da ARSESP, que são fundamentais para o 
desenvolvimento do mercado de gás de São Paulo e do Brasil. 

O IBP segue à disposição da ARSESP para discutir e apoiar na modernização das regulações de gás natural 
do Estado de São Paulo. 

Atenciosamente, 

 
 
Sylvie D’Apote 
Diretora Executiva de Gás Natural 
 


