
                                                                                                              

    
ATA DE REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL PARA ERRADICAÇÃO DO 

COMÉRCIO IRREGULAR DE GLP NO MERCADO BRASILEIRO – “PROGRAMA GÁS 
LEGAL”.   

Data: 6/10/2010 
Horário:

 

14h00min às 18h30min 
Local: Escritório do BACEN 

Avenida Presidente Vargas, 
730, 24º andar, Rio de 
Janeiro - RJ 

Presentes  
Adriano Ignati

 

Helenice Martins Dias

 

Alcebíades Adil Santini Hélvio Varjão 
Alcino Oliveira de Moraes Henrique Maia Medeiros Cavalcanti 
Alessandra Garcia Marques Heloisa Moreira Parquetti 
Alexandre José Borjaili Ilsa Pires Rohem 
Alberto Rodrigues de Sousa Ivo Nilson Lopes de Medeiros 
Amaro Helfstein Izzadora Sena Brito 
Amauri Artimos Ivo Gastaldonij Filho 
Amilton Oliveira Jarbas Andrade Machioni 
Ana Lucia Brant Ferreira Rocha Joana Chagas Coutinho 
Aurélio Cesar Nogueira Amaral

 

João Gualberto Feitosa Soares

 

Bruno Ahala Jorge Magalhães de Oliveira 
Carla Marques José Antonio Borges 
Carlos Orlando Enrique da Silva José Augusto de Souza Peres Filho 
Carlos Reis de Lima José Humberto Botura 
Cel. BM Carlos Olímpio Menestrina José Ruberval Arruda 
Cimara Araujo Julio Cardoso 
Constantino Arnaldo Clemente Landerson Melo dos Santos 
Crisvaldo Sousa da Silva Leonardo Portes Pinto 
Daiane de Almeida Alaor Litia Teresa Costa Cavalcanti 
Dalila Costa Oliveira Luiz Antonio Vidal 
Daniel Braga Frederico Marcelo Aragão e Silva 
Danielle Machado e Silva Conde Marcelo da Silva 
Denise Guimarães de Oliveira Marcelo Cruz Cabral 
Didimo José Pires da Silva Marcelo Eduardo de Oliveira 
Douglas Giovannini Maria Cristina Falcão 
Elizabeth Maboni Kruel Maria das Graças do Monte Teixeira 
Eden Francis Oliveira Mário Wellington Perazzo 
Euclides Martin Maviael de Souza Silva 
Fábio Cavalcante Moraes Max Martins de Oliveira e Silva 
Fábio da Fonseca Lopes Nelson Ziviani 
Fábio de Souza Trajano Noel Santos 
Fabio Vello Corrêa Oiama Paganini Guerra 
Fernanda Paula Pereira da Silva

 

Orlando Silva Guimarães

 

Fernando Carlos Silveira Bandeira Oswaldo Francesconi Filho 
Fernando de Mendonça Martins Paulo Cleofas Soler 
Fernando Marques Paulo Fernando Gordo 
Francisco Glauberto Bezerra Paulo Henrique Iunes 
Francisco Nelson Raimundo Soares Rezende Filho 
Gil Ribeiro Filho Reinaldo Adalberto Kachan 
Giovanni Raimundo Buzzo Renata Ferreira Torres dos Santos 
Gustavo Pacheco Godim Ricardo Márcio Tonietto 
Helena Maria Oliveira Muniz Robson Carneiro dos Santos 



                                                                                                              

   
Presentes

  
Solon Dias da Rocha Filho  
Tiago Pinheiro  
Ulisses Sore  
Vanja Fontenele Pontes  
Vinicius Costa Passarini  
Zenildo Dias do Vale  

 

Ausências  
Allan Kardec Duailibe Barros Filho  
Antonio Carlos Moreira Turqueto  
Cleber dos Santos Almeida  
Cristiane Thalhofer Vianna  
Francisco Alessandro Correia dos Santos  
Karla Freire Cursino  
Leandro Silva Navega  
Marcelo Daemon  
Maurício Rodrigues Capela  
Plínio Lacerda Martins  
Renato Zagallo Villela  
Roberto Moreira Caldeira  

  

Temas da convocação da reunião 
1. Apresentação e assinatura do Regimento 

Interno 
2. Eleição dos Secretários Executivos dos 

Comitês Nacional e Regionais 
3. Definição de datas das reuniões dos 

Comitês Regionais  

    

Temas Extra-Pauta 
4. Coordenadores regionais e exclusão de 

menção aos representantes de órgãos 
públicos de convocações publicadas no 
site  

                 



                                                                                                              

    
1. Apresentação e assinatura do Regimento Interno 

Sr. Carlos Orlando, Superintendente de Fiscalização do Abastecimento da ANP fez a abertura do 
encontro justificando a ausência do diretor Allan Kardec e comunicando ter sido avisado de que  
Secretário de Fazenda do Rio de Janeiro também não poderia comparecer, eis que ambos tiveram 
compromissos extraordinários. A seguir, comentou, com a exibição de áudio da matéria televisiva, 
o acidente ocorrido numa pequena padaria que revendia irregularmente botijões de GLP na Zona 
Leste de São Paulo na madrugada do dia 05.10.2010, destruindo alguns imóveis e por pouco não 
vitimando fatalmente as pessoas neles residentes. Servindo o relato e comentários, conforme 
pontuou, como exemplo de fundamento do Programa Gás Legal. Em sequência, o Sr. Carlos 
Orlando passou a palavra ao Sr. Oiama Guerra, Superintendente Adjunto de Fiscalização do 
Abastecimento, que foi nomeado, pelo Superintendente, Coordenador Nacional do Programa Gás 
Legal.  

O Sr. Oiama Guerra fez breve explanação sobre os problemas causados pela informalidade na 
venda do Gás LP e passou a palavra para o Sr. Marcelo da Silva (servidor lotado na 
Superintendência de Fiscalização do Abastecimento da ANP), que descreveu as principais 
alterações do Regimento Interno após as contribuições enviadas pelos envolvidos, sumarizadas 
adiante:  

- definição mais precisa de Banco de Dados do Programa Gás Legal. o Banco de Dados do 
Programa Gás Legal será disponibilizado apenas para as demais autoridades participantes e será 
constituído a partir de informações do próprio Centro de Relacionamentos com o Consumidor  
(CRC)  da ANP e de outros bancos de dados disponibilizados por membros do Programa, se assim 
o quiserem.   

- definição mais precisa de site do Programa Gás Legal, em desenvolvimento para a divulgação do 
Programa.  

- permuta do estado Pará da Região Nordeste 2  para sede da Região Norte.  

- critério de votação para a escolha dos secretários nacional e regionais, havendo sorteio para 
escolha em caso de empate na eleição, tendo os seguintes entes direito a voto: Sindigás, 01 voto; 
Fergas, 01 voto; Feng, 01 voto; distribuidoras não associadas ao Sindigás, 01 voto; sindicatos e 
revendedores e revendedores  independentes, 01 voto; associações de revendedores de GLP, 01 
voto.  

Em seguida, foi sugerido pelo Coordenador Nacional a escolha dos representantes para os cargos de 
secretários executivos.  

         



                                                                                                              

   
2. Eleição dos Secretários Executivos dos Comitês Nacional e Regionais 

O Sr. Marcelo da Silva discorreu sobre o escopo da função de secretário executivo, explicando 
que se trata de função de grande importância, mas eminentemente administrativa.  

O Sr. Oiama Guerra leu o item 35 que consta no Regimento Interno, que rege os critérios de 
eleição dos Secretários Executivos em caso de empate.  

Em seguida, iniciou-se o processo de apresentação de candidatos aos secretariados nacional e 
regionais.  

O primeiro a ser escolhido foi o Secretário Executivo Nacional. Inicialmente, houve empate em 3 
votos entre o Sr. Raimundo Resende, Presidente do Sindicato Revendedores do Ceará – Sincegás, 
e o Sr. Ricardo Tonietto, Diretor Jurídico do Sindigás. Entretanto, antes da realização do sorteio, 
que ocorreria por previsão regimental, o Sr. Ricardo Tonietto retirou a candidatura do Sindigás em 
favor do Sincegás, que foi, então, eleito.    

Para os Secretários Regionais, a escolha ocorreu por “consenso”, conforme a seguir:  

Sul – Fernando Bandeira, sindicato de Santa Catarina.  

Sudeste I – Giovani Buzo, Feng  

Sudeste II - Nelson Ziviani, sindicato de MG  

Nordeste I- Eduardo Neto, sindicato de PE  

Nordeste II – Raimundo Rezende, sindicato CE  

Centro-Oeste- Zenildo Dias, Sinergás  

Norte - Paulo Soler, sindicato do PA.  

São atribuições dos Secretários: 
• Providenciar o local para realização das reuniões; 
• Encaminhar os convites das reuniões já agendadas com antecedência de 5 (cinco) dias; 
• Encaminhar a pauta juntamente ao convite; 
• Elaborar a ata das reuniões conforme esse modelo e divulgá-la.  

          



                                                                                                              

    
3. Definição de datas das reuniões dos Comitês Regionais 

Ficou definido que as reuniões regionais ocorrerão em 2 dias. No primeiro, a ANP e demais 
entidades farão palestras educativas para os revendedores. O segundo dia ficará reservado para os 
trabalhos técnicos dos Comitês.  

Ficou marcada para o dia o dia 22/10, às 14h, na sede da ANP, reunião com o Ministério 
Público, agentes de mercado com direito a voto e o secretário nacional a pedido do MP para 
discutir ações e procedimentos de âmbito nacional para que o Programa.   

As reuniões regionais ficaram definidas nas seguintes datas e locais:   

18 e 19/10, Recife - Nordeste I 
20 e 21/10, Fortaleza - Nordeste II 
27 e 28/10 , Goiânia - Centro-Oeste 
24 e 25/11, Belo Horizonte - Sudeste II  
29 e 30/11,São Paulo - Sudeste I 
01 e 02/12, Porto Alegre - Sul. 
14 e 15/12, Belém - Norte   

Próxima reunião do comitê nacional fica marcada para 27/01/2011.  

Ações  Responsável  Prazo 
Definir padrão de atas, convites e pautas ANP – 

Coordenador 
Nacional 

Imediato 

Providenciar o local para realização da reunião 
do Comitê Nordeste I, encaminhar convites e 
pauta pré-definida 

Eduardo Neto   Até 12.10.2010 

Providenciar o local para realização da reunião 
do Comitê Nordeste II, encaminhar convites e 
pauta pré-definida 

Raimundo 
Rezende  

Até 15.10.2010 

Providenciar o local para realização da reunião 
do Comitê Centro-Oeste, encaminhar convites e 
pauta pré-definida

 

Zenildo Dias  Até 22.10.2010 

Providenciar o local para realização da reunião 
do Comitê Sudeste II, encaminhar convites e 
pauta pré-definida 

Nelson Ziviani   Até 19.11.2010 

Providenciar o local para realização da reunião 
do Comitê Sudeste I, encaminhar convites e 
pauta pré-definida 

Giovani Buzo   Até 24.11.2010 

Providenciar o local para realização da reunião 
do Comitê Sul, encaminhar convites e pauta pré-
definida 

Fernando 
Bandeira,   

Até 25.11.2010 

Providenciar o local para realização da reunião 
Norte, encaminhar convites e pauta pré-definida

 

Paulo Soler  Até 9.12.2010 

Definir pauta de trabalho para a próxima reunião 
do Comitê Nacional 

ANP – 
Coordenador 

Nacional

 

Até 10.01.2011 



                                                                                                              

   
Providenciar o local para realização da próxima 
reunião do Comitê Nacional, encaminhar 
convites e pauta definida pelo Coordenador 
Nacional 

Raimundo 
Rezende 

Até 21.01.2011 

  

4. Extra-Pauta 

 

A ANP informou que os Coordenadores Regionais serão membros do seu quadro funcional, sem 
definir, ainda, seus nomes. Sr. Oiama expôs que a ANP fará, internamente, a escolha dos 
coordenadores dos comitês regionais e solicitou a participação das demais autoridades presentes, 
semelhante ao que já é feito com os parceiros conveniados. Os representantes do Ministério 
Público, por questões de segurança, solicitaram que os convites endereçados a eles não fossem 
feitos nominalmente, mas endereçados apenas ao órgão.  

Em vista de algumas dúvidas que surgiram quanto ao banco de dados do Programa, Sr. Marcelo 
Silva esclareceu que a posição da ANP é, em princípio, de acatar os bancos de dados propostos 
pelos participantes.  Esclareceu ainda, que as denúncias, que serão devidamente avaliadas, 
poderão ser feitas por qualquer pessoa, mas as informações registradas só serão de acesso aos 
órgãos envolvidos.  

Dr. Santini sugeriu a troca do nome para Sistema Integrado de Informações ao invés de Banco de 
Dados. O Sr. Marcelo expôs que o CRC só foi citado para explicar como essas informações 
entrariam no sistema para serem gerenciadas.  

Houve sugestões, solicitando que o “infrator” denunciado receba comunicado para que possa 
apresentar sua defesa. A resposta foi dada pelo Dr. Amauri, que explicou que não se pode 
presumir que o denunciado seja um infrator.   

A Drª Lítia Cavalcante questionou a forma de disponibilização das informações pela ANP, 
principalmente no que diz respeito à existência ou não de filtro que possa limitar o acesso a elas. 
O Sr. Marcelo Silva informou que tal procedimento poderá ser acordado, mas esclareceu que não 
há interesse da ANP em omitir qualquer conteúdo.      



                                                                                                              

    
MANIFESTAÇÃO DAS AUTORIDADES

  
- Sr. José Augusto Perez Filho / porta-voz dos Ministérios Públicos 
Reforçou a parceria feita através de convênio e acrescentou que só irão trabalhar no que for 
importante para a sociedade e não serão pautados pelo Comitê.  Expôs que para obter uma melhor 
produtividade, talvez seja necessária a definição de alguns pontos (consenso) para serem 
debatidos evitando-se polêmicas. Acrescentou que nem todos tiveram acesso à minuta do 
Regimento Interno.    

- Sr. Santini / Ministério da Justiça 
Mencionou que lideram um fórum latino que possui 70 membros entre representantes dos 
Estados, Municípios e União. Faz parte também do primeiro comitê de combate a combustível 
adulterado que, inclusive, é o melhor programa de combate do País. Enfatizou a importância do 
comprometimento, da vontade de fazer acontecer e da sinergia.  

- Sr. Ricardo / Sindigás 
Fez uma apresentação e representou o Sr. Sergio Bandeira de Mello. Um dos pontos da 
apresentação mencionava que o banco de dados que o Sindigás utiliza busca no site da ANP  
informações se determinadas empresas possuem ou não autorização. Dr. Amauri lembrou que 
qualquer cidadão tem o direito de fazer denúncia e que a Promotoria recebe muitas denúncias e 
que, por vezes, essa empresa já se encontra regularizada pela Agência. Por isso sugeriu que seja 
mais adequado que informações sobre autorizações sejam fornecidas pela ANP, que é o órgão 
competente.  

- Sr. Crisvaldo / Sinaserj 
Informou que apenas 10% desses revendedores fazem o comércio ilegal.  

- Sr. Amaro / Copagas 
Parabenizou pela iniciativa. Fez comentários sobre o acidente e a falta de campanhas educativas.  

- Sr. Nelson Ziviane / Sirtgas 
Enfatizou a questão da nomeação de empresas despreparadas das Classes 1 e 2. Lembrou que a 
Classe 1 trabalha com 40 botijões e afirmou que não há pessoas capacitadas para tratar dos 
mesmos.  Lançou um alerta quanto a essa distribuição para pessoas despreparadas. Esclareceu 
que não há intenção de limitar a participação dessas classes, mas sim alertar quanto a esse 
despreparo. Solicitou que todos reflitam sobre esse tema e que só coloquem empresas preparadas 
e especializadas no mercado.  

- Sr. Paulo Soler /Sergap 
Chamou a atenção para a utilização do vale-gás que somente deve ser comercializado por quem 
possui credenciamento. Solicitou aos órgãos que revejam esta situação, banindo aqueles que se 
encontrarem nessa situação. Pede para que seja revisto o credenciamento, principalmente das 
cidades que possuem uma população pequena que há grande concentração da revenda, pois 
mesmo credenciada, invialibilizam a manutenção dessas empresas. 



                                                                                                              

    
- Sr. Amilton Oliveira /Sinregas 
Parabenizou a ANP e agradeceu a presença do promotor da Bahia. Informou que há um fórum 
que conta com a participação de vários órgãos.  

- Sr. Raimundo Soares Resende (Sincegás) 
Saudou e parabenizou a Agência pela iniciativa, o Ministério Público e a todas as pessoas 
presentes. Ressaltou que é preciso estar de mãos dadas para erradicar a clandestinidade do GLP e 
que unidos alcançarão o êxito desejado. Enfatizou que é preciso fazer fiscalização com 
investigação nos revendedores que buscam burlar os órgãos fiscalizadores, fornecendo GLP a 
empresas não credenciadas.  

- Por ocasião da reunião, houve 60 adesões ao Comitê Nacional para  Erradicação do Comércio 
irregular de GLP, configuradas pela aposição de assinaturas nas listas de presença, que seguem 
anexas à presente ata.   

SUGESTÃO PARA AÇÕES PROGRAMADAS

  

- Sr. Santini comentou sobre modelo já adotado e discorreu sobre o sucesso da campanha do cinto 
de segurança que só teve a adesão da população por causa do envolvimento das crianças na 
questão. Acredita muito no processo de educação e que a ANP e o MP possam traçar planos 
voltados para as crianças, uma vez que elas mesmas irão exigir dos pais a compra legal do gás, 
assim como passaram a cobrar o uso do cinto e da cadeirinha.  

- Sr. Giovanni Buzzo parabenizou a ANP pelo trabalho realizado pela ANP em Sorocaba, onde 
foram apreendidos mais de 5 mil botijões.     

Ações  Responsável  Prazo 
Definir coordenadores regionais ANP – 

Coordenador 
Nacional 

Imediato 

Padronizar convites, excluindo menção a 
representantes de órgãos públicos, mencionando 
sempre entidade 

ANP – 
Coordenador 

Nacional 

Imediato 

         

Formalização da aprovação da ata 
Data: _____/______/______  

Empresa Nome por extenso: Assinatura 

   



                                                                                                              

                                      

Aprovando ata de reunião de:  
         Data:

  

    Horário:

  

Local:  
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