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

Data:18/01/2011
Horário:09:00
Local: Auditório do Ministério
Público – João Pessoa – PB.
Presentes
Paulo Yunes
Othon Carvalho
Paulo Fraga
Maviael de Souza Silva
Giovani Giocomeli
Roberto Costa
Max Silva
Denise Oliveira
Glauberto Bezerra
Marcelo da Silva
José Jobson Ferrreira

ANP
ANP
ANP
MPPE – PJ Consumidor
Polícia Civil
CPRM/PMPB
MPAL-PJ Consumidor
MPAL-PJ Consumidor
MPPB-PJ Consumidor
ANP
Corpo de Bombeiros Militar – PB.

Ausências

Temas da convocação da reunião
1. - Instalação do Comitê;
2. - Banco de Denuncias;
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
Temas Extra – Pauta

1. Deliberações sobre os temas da pauta
1 – Houve a demonstração por parte da corporação de bombeiros do estado da Paraíba, na
pessoa do coronel José Jobson Ferrreira interesse em celebrar convênio de cooperação técnica
com a ANP para fiscalização do segmento de GLP;
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2 – Houve a manifestação por parte do representante da polícia civil . Giovani Giocomeli sobre a
realização por parte da ANP, em conjunto com o MP, de palestras técnicas que permitam aos
membros da corporação identificar de forma mais clara o agente clandestino e também
proporcionar maior conhecimento jurídico sobre a forma de atuação da polícia nessa questão.
Houve a concordância de todos e o Ministério Público da Paraíba, na pessoa do Dr. Glauberto,
ficou de iniciar entendimentos para a realização do evento e posterior comunicação a ANP;
3 – Houve consenso sobre a necessidade de ações conjuntas, com vistas a identificar e coibir o
agente abastecedor dos clandestinos, as quais serão oportunamente tratadas entre MP e ANP.

Ação definida
Houve a demonstração por
parte da corporação de
bombeiros do estado da
Paraíba, na pessoa do coronel
José Jobson Ferrreira
interesse em celebrar convênio
de cooperação técnica com a
ANP para fiscalização do
segmento de GLP.

Responsável
ANP

Prazo
Imediato

Houve a manifestação por
parte do representante da
polícia civil . Giovani Giocomeli
sobre a realização por parte da
ANP, em conjunto com o MP,
de palestras técnicas que
permitam aos membros da
corporação identificar de forma
mais clara o agente
clandestino e também
proporcionar maior
conhecimento jurídico sobre a
forma de atuação da polícia
nessa questão. Houve a
concordância de todos e o
Ministério Público da Paraíba,
na pessoa do Dr. Glauberto,
ficou de iniciar entendimentos
para a realização do evento e
posterior comunicação a ANP.

ANP e demais órgãos públicos
acionados

Imediato

Houve consenso sobre a
necessidade de ações
conjuntas, com vistas a
identificar e coibir o agente
abastecedor dos clandestinos,
as quais serão oportunamente
tratadas entre MP e ANP.
Foi decidido que a próxima
reunião ocorrerá em Aracaju Sergipe, nos dias 14 e 15 de
março de 2011

ANP e demais órgãos públicos
acionados

Imediato

ANP
Secretaria Regional Nordeste I

Inicio da preparação para esta
reunião em 01/03/2011
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1.

Extra agenda

A reunião foi encerrada às 14:10 horas, pelo Sr Marcelo Silva, Coordenador Nacional do Programa
Gás Legal, com o agradecimento a todos os participantes.
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