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

Data: 30/11/2010
Horário: 9:45 às 12:30 minutos
Local: Hotel Nacional Inn.
Campinas/SP
Presentes
Entidades:
ANP - Coordenador do Programa
Gás Legal - Superintendente
Adjunto Fiscalização da ANP
ANP
Policia Civil de São Paulo
SINDIGAS
Presidente
SINDIGAS
SINCEGÁS – Secretário
Executivo do Comitê Nacional e
Regional Nordeste II
SIREGÁS - SP
Secretario Executivo do Comitê
Regional Sudeste I
SIREGÁS - SP
SERGÁS – SP
Presidente
SERGÁS - SP
SINGASESP-SP
SINERGÁS - GO
Chefe da Seção de Fiscalização
Geral - Prefeitura Porto Ferreira
Secretário Segurança de Trânsito
/ Defesa Civil Prefeitura de Leme
- Representando o Sr. Prefeito de
Leme
Chefe de Divisão de Fiscalização
da Prefeitura de Leme
Diretor do Procon de Americana
Assessor Jurídico - Procom
Americana
Chefe da Fiscalização do Procon
de Americana
CBM - Campinas
Chefe da Fiscalização Tributária Prefeitura de Porto Ferreira
Prefeitura de Indaiatuba
Prefeitura de Diadema
Prefeitura de Guarulhos
NACIONAL GÁS BUTANO
SUPERGASBRAS/SHV
ULTRAGAZ

Nomes:
Dr. Oiama Paganini Guerra

Dr. Marcelo da Silva, Simone Anhaia Melo, M. Sc. Maria
Elisa Simões de Ouro Preto, Marisa Duarte
Dr. Hamilton Caviolla Filho
Sérgio Bandeira de Melo
Ricardo Tonietto,Daniel Braga, Hélvio Varjão, Ciro Oide
Sr. Raimundo Soares Rezende Filho

Giovanni Buzzo

Ulisses Sore
Robson Carneiro dos Santos
Manoel Cesar Lopes
Orlando Guimarães
Sr. Zenildo Dias do Vale
Dr. Vanderson Marin
Sr Clovis José Tamborini

Sr. Reginaldo Rodrigues da Silva
Sr. Luis Fernando Feltrim
Dr. Antonio Geraldo Tonussi
Sr. Wagner José Zanetta
Sargento Silvia Maria de Souza
Dr. José Luiz Berti
José Carlos de Melo
Paulo Cesar Francucci
Emerson Magossi, Alexandre E. Daffre
Ivo Gastaldoni Filho, Ricardo Veras
Ricardo Tonietto, Sergio Thomé, Gilberto Gogoy, Julio Bento,
Tabajara Bertelli, Eder, Marco Antonio Oliveira
Oswaldo Francesconi, Douglas Giovannini, Helio Rodrigues
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de Menezes, Aldo de Paiva Jr.

LIQUIGÁS
CONSIGAZ
COPAGAZ
Ausências
Dr. Aurelio Cesar Nogueira
Amaral
Procurador da República do
Ministério Público Federal de
Campinas Dr. Aureo Marcus.
Promotor de Justiça do Ministério
Público Federal
Promotor de Justiça do Ministério
Público Estadual
Secretaria de Fazenda

Carlos Eduardo Silva Mariano, Paulo Fernando Gordo, Luís
José de B.,
Ali Kadry, Mauricio dos Santos, Elvis Escobar
João Gomes, Jessé C. da Costa, Andréia Iazdi

Por motivo de falecimento em família de primeiro grau.
Esteve presente na reunião de abertura no dia 29/11/2010.

Giovanni Buzzo informou que estava acontecendo na
mesma data o encontro anual dos Promotores em Brasília.

Abertura
Dr. Oiama Paganini Guerra, esclareceu que a reunião consiste em reavaliar a implantação
e a implementação do Programa Gás Legal lançado pelo comitê Nacional em Setembro de
2010 e que esta é a quinta reunião.

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
Temas Extra – Pauta

1. Deliberações sobre os temas da pauta
1) Dr. Oiama fez uma ressalva na reunião do dia 29/11/2010, dirigida às autoridades regionais
e voltou ao assunto nesta data para esclarecimentos, exemplificando que alguns crimes,
como por exemplo os contra à ordem econômica, não dependem do produto, existindo em
diversos mercados além do de combustíveis, posto que e os desvios de conduta podem ser
fiscalizados sem a presença da ANP. Registrou que gostaria, mas não é possível à ANP
participar de todas as fiscalizações. Dr. Hamilton Caviolla ponderou, entretanto, que, por
experiência própria, a fiscalização sem a participação da ANP não é eficiente em locais
legais que vendem para o ponto de venda irregular. No final concordaram que os dois tipos
de fiscalização são importantes, tanto a pontual como as promovidas em conjunto e de
grande impacto (efeito “arrastão” ou “choque de ordem”).
2) Dr. Oiama Guerra falou sobre o Interesse da ANP em celebrar convênios com as
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Prefeituras. Considerando as características do Estado de São Paulo um pouco diferente
dos demais Estados, pelo tamanho e peso econômico. A ANP tem interesse e pode
participar, mas para essa finalidade, ela tem o papel de difundir esse raciocínio que não
depende de estar junto na fiscalização. O convênio não depende da ANP estar junto em
todos os eventos para realizar os trabalhos. A função da ANP é formar multiplicadores que
são os agentes públicos. Fez também um pedido paras as autoridades apoiarem os
convênios em sua área de atuação e de influência.Dr. Marcelo da Silva solicitou que os três
representantes das Prefeituras que se manifestaram sobre o convênio, procurem a Simone
Melo da ANP no final da reunião para verificar os próximos passos do processo. Um
trabalho a ser feito é essa aproximação com as Prefeituras e falou também da importância
dessa atribuição de celebrar convênios. Frisou em relação aos convênios, a adoção de
posturas novas para que a celebração não se perca no ato em si da assinatura, ou seja,
inclua, também, questões objetivas e se torne um instrumento eficaz no mercado de
combustíveis.
03) A ANP informou que o site oficial do Programa Gás Legal, assim como o Banco Oficial
de Dados , são os da ANP (CRC e Site ANP), o que consistirá num mecanismo institucional
de divulgação e transparência das ações, o que não impede a criação de outros sites por
agentes de mercado, com o intuito de dar publicidade ao Programa Gás Legal.
04) Dr. Oiama Guerra falou sobre a Lista de Adesão ao Regimento Interno do Programa
Nacional Para Erradicação da Informalidade no Mercado Brasileiro de GLP – Programa “Gás
Legal” – Reunião do Comitê Regional Sudeste I – Campinas – 30/11/2010, tendo sido obtidas
33 adesões.
05) Dr. Hamilton Caviolla comentou da necessidade de um
fato novo acontecer para
referendar as ações do comitê, e considerou que o mesmo surge como este fato novo
importantíssimo no combate à ilegalidade no GLP.
06) Ficou esclarecido que haverá troca de informações com as autoridades, Procons,
Policia Civil; as Prefeituras vão ter acesso ao banco de denúncias do Sindigás e outros de
natureza privada e também a ANP estará à disposição nessa troca de informações.
07) Sr. João Gomes da Copagaz citou que nosso pais é enorme, e muitos órgãos públicos
não têm conhecimento do que seja necessário fiscalizar no segmento GLP. Ele perguntou
se não haveria uma forma de fazer uma comunicação para os órgãos competentes. Outro
assunto que o Sr. Oswaldo Francesconi também tratou foi o de que deveríamos definir
algumas cidades ou áreas para resolver por etapas. Dr. Marcelo da Silva diz que o objetivo
das reuniões é divulgar para os órgãos envolvidos como fiscalizar esse segmento.
08) Será promovida a “costura” de um TAC único para a revenda de todos os estados;
09) A ANP informou o e-mail que concentrará o fluxo de informações do Programa Gás
Legal:comitegaslegal@anp.gov.br; e denunciagaslegal@anp.gov.br
10) Em face aos comentários do Sr. Raimundo Soares Rezende Filho e do Sr.Oswaldo
Francesconi, passam a ser materiais de apresentação nos próximos eventos os avanços
conseguidos de cada sindicato, de cada revenda e de cada distribuidora os números
referentes aos locais que passaram de ilegal para legal.
11) Deverá ser aplicado um trabalho conjunto entre distribuidor e revendedor legal, para
conseguir o maior número possível de regularização de revenda ilegal.
12) A ANP recomenda ao Sr. Robson Carneiro, apresentar oficialmente a sugestão para que
as classes 1 e 2 possam executar assistência técnica. A sugestão será avaliada juntamente
com as demais recebidas dentro do processo de melhoria das resoluções.
13) Ficou decidido que a próxima reunião do Comitê Regional Sudeste I, será realizada na
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cidade de São José dos Campos / SP, nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2011.
Ação definida
Ações de impacto
Planejamento de campanhas
educativas
Construção de um TAC
nacional
Troca de informações entre os
agentes públicos

Responsável
Coordenação ANP com
participação de órgãos locais
Todos

Prazo
Conforme planejamento, o
mais rápidamente possível
Imediato

Membros do MP

Assim que possível

Todos os agentes públicos
envolvidos, especialmente
ANP e MP

Imediato
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