ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL SUL
“PROGRAMA GÁS LEGAL”.

Data: 02/12/2010
Horário: 09:00 às 12:30 hs
Local: Hotel Plaza São Rafael –
Porto Alegre / RS

Presenças
ANP Coordenador do PGL
ANP
MP - PR
MP - SC
MP - RS
Fórum Defesa Consumidor RS
Corpo Bombeiros SC
Sindigas
Sincegas e Comitê Nacional
Sirgas/SC e Comitê Regional
Singasul / RS
Sinregas / PR
Nacional Gás Butano
SHV GAS
Liquigás Distribuidora
Ultragaz
Copagaz

Oiama Paganini Guerra
Marcelo da Silva, Elizabeth M. Kruel, Paulo ....., Marize.....,
Maria Elisa....,
Dra. Cristina Corso Ruaro
Dr. Rodrigo Cunha Amorim
Dra. Têmis Limberger
Dr. Alcebíades Santini
Engª Rozeli Oliveira e Tenente Constantino Clemente
Sérgio Bandeira de Mello, Ricardo Tonietto, Daniel Braga,
Hélvio Varjão, Carlos Domingues
Raimundo Soares Rezende Filho
Fernando Bandeira
Cléber Reis
José Luiz Rocha
Jacklandson Veloso, Mauro Cesar Janz e Zelindo L. Zatt,
Paulo Roberto Miranda, Ivo Gastaldoni
Ricardo Tonietto, Cesar Vaz e Vitor Teixeira
Cláudio Rossiter, Henrique Cruz, Jorge Veigl, Henrique
Helautério
Oswaldo Francesconi, Arnaldo Marques e Emerson Silva,
Uiraçu Soares
Ausências

Corpo de Bombeiros dos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul
Representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Representantes do Ministério Público Federal
Polícia Rodoviária Federal
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Setor

Temas da convocação da reunião
1. Instalação do Comitê
2. Banco de Denúncias
3. Identificação do Ponto de Venda
4. Identificação do abastecedor do Ponto
Irregular
de Venda Irregular
5. Experiências passadas
6. Ações conjuntas ANP e autoridades
locais
7. Definição de local para a próxima
reunião e sugestão de datas para as
subseqüentes
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1. Deliberações sobre os temas da pauta
1. Foi percebido pela ANP um chamamento às prefeituras, sendo que este trabalho fica
designado ao secretário para que, nas próximas reuniões, fique encarregado em
trazer mais representantes municipais para a reunião.
2. Nesta mesma linha, Dr Oiama havia solicitado que registrado ficasse em ata, a
pretensão da agência, para 2011, paralelamente as reuniões regionais que terão sua
continuidade assegurada, fazer reuniões fechadas com autoridades de micro
regiões, tendo como exemplo, como ponto central uma cidade e seu entorno num
raio de 100 a 200 km, convidando prefeitos, representantes locais da secretaria da
fazenda, promotores das comarcas adjacentes, no sentido de divulgar e difundir a
idéia do PGL, fazendo-os entender que sua participação pode ser efetiva, criando
multiplicadores com a informação óbvia e direta.

3. A ANP irá verificar uma maneira de interceder junto a Prefeitura de Porto Alegre,
talvez com reuniões, para esclarecer a importância do PGL, solicitando à mesma
algum tipo de tratamento diferenciado para aquelas revendas que estejam em
processo de regularização, haja vista o tempo considerado excessivo para
concessão do alvará. ANP solicita facilidades para contato com o setor responsável
na prefeitura para tratativas desta reunião.
4. A ANP agradece a oferta do espaço, por parte das distribuidoras, para
armazenamento dos botijões apreendidos nas fiscalizações realizadas pelo PGL.

5. Em relação a qualificação das denúncias, fica registrado que a qualificação já existe,
sendo que as denúncias são checadas, e somente serão consideradas para efeito de
operação de fiscalização aquelas que tenham passado por este processo.
6. A ANP novamente envidará esforços para trazer ao PGL, através de convênios, a
instituição Corpo de Bombeiros dos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul.

7. Dra Têmis Limberger solicita aparte e coloca a proposta de envidar imediatos
esforços para uma atuação focada, após seleção de munícipios considerados
críticos, como por exemplo, Canoas, Porto Alegre e Novo Hamburgo, haja vista os
números e planilhas apresentadas, trabalhando e exigindo que demais autoridades
dos municípios, de forma concentrada o que, segundo ela, traria um efeito
pedagógico para aqueles que estão “fora do prumo” e, num plano simultâneo e
municipal, num curto prazo, verificar com a prefeitura a dificuldade e entrave na
expedição dos alvarás.
8. Em resposta, ANP coloca que as açõs operacionais tem de ser tratadas com muito
cuidado, haja vista o fator mais importante é o fator surpresa e, oportunamente a
ANP fará contatos com a Promotoria de Justiça pata traçar estratégias de trabalho e
ação, desta forma fica registrada em ata a proposição de ação de maior porte e
regionalizada.

9. Fica registrada consideração do Dr. Ricardo Tonietto, de que, nas situações em que
não esteja havendo envolvimento de outras instituições que desempenham
atividades relacionadas à segurança, como o Corpo de Bombeiros, que o Ministèrio
Público provoque essas instituições para atuação, inclusive intermediando reuniões
para que estes órgãos se engajem e se envolvam com o PGL.
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10. Em relação a troca de informações, a ANP considera que o Banco de Dados do
Sindigás é parte do processo, uma vez que estas denúncias são repassadas à ANP,
alimentando o seu próprio banco de dados, bem como é muito benvinda a
divulgação dos sites institucionais a respeito do PGL.

11. A ANP lembra a que da importância da troca de informações entre os órgãos
públicos quando da operacionalização de ações criminais, investigativas, etc,
fiquem registradas oficialmente também na ANP, para que a agência atue
administrativamente e tenha o histórico acerca do agente.
12. A ANP informou o e-mail da ANP que concentrará o fluxo de informações do
Programa Gás Legal: comitegaslegal@anp.gov.br.

13. Fica decidido que a próxima reunião que a próxima reunião do Comitê Regional Sul,
será realizada na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2011.
14. Fica registrado que a I Reunião do Comitê Nacional em Vitória/ES, juntamente com a
Reunião do Comitê Regional Sudeste II, dias 27 e 28/01/2011.
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