ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL SUDESTE II
Data: 25/11/2010
Horário: 14h00min às 17h00min
Local: Hotel Niágara
Belo Horizonte - MG

PRESENTES
OIAMA PAGANINI GUERRA,
MARCELO SILVA
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CHAGAS
CRISVALDO DE SOUZA DA SILVA

ADESG-RJ

SINDIGAS

COPAGAZ
SIRGASERJ

CLEBER DOS SANTOS
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RICARDO BATISTELA, DOUGLAS
GIOVANNINI, MARCELO AUGUSTO
MAIA, CARLOS EDUARDO
NASSUR
MARCIO COSTA FREITAS, IVO
GASTALDONI,
SANDRO RISTOV
CARLOS EDUARDO SANTIS,
ANTONIO MACYNTIRE, JOÃO
MARCIO DE MELLO, RICARDO
TONIETTO, RICARDO REIS
ALEXANDRE BORJAILI
GERALDO MAGELA ABREU,
PAULO FERNANDO
NORMA R. BUARQUE, RAQUEL
GUIMARÃES
FLÁVIA COSTA

ULTRAGAZ

NGB

SHV

ASMIRG
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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL SUDESTE II
Data: 25/11/2010
Horário: 14h00min às 17h00min
Local: Hotel Niágara
Belo Horizonte - MG

TEMÁRIO:
- Instalação do Comitê;
- Banco de Denúncias;
- Identificação do Ponto de Venda Irregular;
- Identificação do abastecedor do Ponto de Venda Irregular;
- Experiências passadas;
- Ações conjuntas ANP e autoridades locais;
- Definição de local para a próxima reunião e sugestão de datas para as subseqüentes

.
ABERTURA:
Iniciada pelo Sr. Oiama Paganini, Coordenador Nacional do Programa Gás Legal , frisando os
objetivos dos Comitês Regionais, destacando o caráter pioneiro do modelo utilizado , onde a
agência reguladora reúne-se com os demais entes públicos e integrantes do segmento de
mercado para discutir e definir melhorias conjuntamente , alertando todavia, que, em hipótese
alguma, detalhamentos de ações de fiscalização poderão ser abordados.
Em seguida o Sr. Marcelo Silva definiu a dinâmica da reunião e destacou a importância da
assinatura da lista de adesão ao regimento interno do Comitê , de forma a fazer sentido a
presença nos eventos e a aderência aos compromissos firmados (assinada por: ).
Dando continuidade, o Sr. Nelson Ziviani, Secretário Executivo do Comitê Regional Sudeste II
,saudou e agradeceu a presença de todos e solicitou que constasse na ata que não concordava
com a presença do Sr. Alexandre Borjali, presidente da ASMIRG, em função dos ataques
constantes à ANP, efetuados no site da ASMIRG, classificando a ANP como inoperante e a
serviço das companhias distribuidoras de gás LP. Destacou ainda que a ASMIRG sempre agiu
contrariamente a qualquer projeto que objetive o combate ao comércio irregular de gás LP.
Deliberações sobre os temas da pauta
1) Evolução da elaboração dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC-NacionalDistribuidoras).
Ficou acordado que as distribuidoras que assinarem o TAC terão um prazo de até 60
(sessenta) dias para se adaptarem às exigências. Sendo que, em caráter excepcional, a
Copagaz, no que se refere à implantação do SAC em algumas regiões, terá um prazo de
até 180(cento e oitenta) dias. O acordo será encaminhado aos demais membros dos
MPs estaduais para avaliação e aprovação. Na próxima reunião em Campinas haverá um
acordo formal para oficializar a data de assinatura que deverá ser realizada na sede da
ANP na cidade do Rio de Janeiro. Em relação às distribuidoras não alinhadas ao TAC,
será encaminhado ofício com cópia do TAC, comunicando e convidando estas empresas
a aderirem.Salientou-se ainda que os TAC com as revendas serão acordados e assinados
regionalmente respeitando-se as peculiaridades de cada localidade.
2) Sobre os procedimentos de regularização de agentes econômicos autuados com
interdição, por estarem praticando comércio irregular de gás LP, ficou esclarecido que
a autuação efetuada pela ANP é encaminhada ao Ministério Público, que através do
Promotor Público do Consumidor adota as providências necessárias. Ultimamente o
MP propõe ao agente econômico a assinatura de um TAC como condição de se
manifestar favoravelmente à regularização do autuado. Em relação aos agentes
econômicos persistentes, que criam artifícios para continuarem atuando de forma irregular
no comércio de gás LP, a ANP irá recorrer às Receitas, Federal e Estadual, para coibir as
irregularidades. Finalizando, estes esclarecimentos relativos aos procedimentos adotados
nos casos de interdição, que são restritos a abastecimento de comércio irregular de gás
LP, foram dados como satisfatórios por todos os participantes, principalmente pelos
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Membros da Copagaz que haviam solicitado estes esclarecimentos.
3) Promover combate à revenda irregular móvel (caminhonetes e motos), atualmente
utilizada em diversos estados e em grande escala no estado Rio de Janeiro. Em
decorrência disto, sugerir a ANP que passe a exigir o numero de registro de autorização
do revendedor nos veículos utilizados pelas revendas com o objetivo de facilitar as ações
de fiscalização pelos órgãos públicos competentes.
4) Programar, sob a coordenação de sindicatos de revenda e distribuição, eventos locais,
com a participação da ANP e autoridades locais, visando a exposição e soluções dos
problemas que não constam do escopo dos objetivos do programa Gás Legal.
5) Dar continuidade às campanhas educativas objetivando informar ao consumidor final
sobre a importância de adquirir gás LP em revendas autorizadas. Assim como orientar os
revendedores, através de campanhas educativas/informativas, a respeito dos objetivos e
das necessidades do cumprimento das normas da ANP de forma a evitar qualquer tipo de
penalidade quando das ações de fiscalização .
6) Solicitar o alinhamento das normas da ANP e Corpo de Bombeiros, que em virtude das
divergências existentes têm trazido complicações ao segmento revendedor, que, mesmo
tendo o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, não se adéqua às normas da ANP.
Nos estados onde determinada norma encontra-se em divergência, prevalecerá a de
maior exigência, ressaltado-se que, em se tratando de projeto aprovado, deve estar
aderente às normas que a ANP estabelece.
7) Retomar os convênios com os Corpos de Bombeiros, estando a decisão em mãos do
comando da corporação que ainda não se manifestou.
8) Comprometimento da SEFAZ/MG de aplicar rigor às ações de fiscalização aos agentes
econômicos que suprem o comércio irregular de gás LP, ratificando que o artifício de
emissão de documento fiscal para si próprio constitui ato ilícito.
9) Troca de Informações:
Divulgar o site oficial do programa Gás Legal, onde são divulgados todos os documentos,
atas, datas e demais assuntos referentes ao programa e atualmente pode ser acessado
pela página principal do site da ANP, que é o seguinte: http://www.anp.gov.br.
Quanto ao CRC da ANP, este foi adaptado para ser também o banco de dados oficial de
denúncias de comércio irregular de gás LP. A ANP, entretanto, não proíbe a criação de
outros sites, por entidades privadas, que ajudem a promover o programa. Similarmente , a
ANP também não se opõe à criação de outros bancos de dados que registrem o
recebimento de denúncias de comércio irregular de gás LP, ratificando que não são
considerados oficiais mas poderão passar informações das denúncias para o banco de
dados da ANP.
Foi criado o email comitegaslegal@anp.gov.br , com tramitação diferenciada , específico
para comunicação dos Comitês Nacional e Regional com a ANP , visando dar agilidade às
solicitações , questionamentos , sugestões e demais necessidades inerentes ao programa
.
Também foi criado o emai denunciasgaslegal@anp.gov.br com a finalidade de acolher
denúncias, fotos, filmes, e qualquer material que possa auxiliar em futuras ações de
fiscalização.
Manter o formato das reuniões dos Comitês Regionais até que sejam efetuadas reuniões
em todas as capitais.
10) A próxima reunião do Comitê Sudeste II em Vitória – ES , nos dias 1 e 2 de fevereiro.
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Ações definidas
Continuidade das ações de combate ao
comércio irregular do GLP,
Eleger datas para realizar pequenos eventos ,
promovidos pelos sindicatos de revenda e
distribuição , com participação da ANP e
autoridades locais.Os eventos terão como
finalidade dar tratativas aos assuntos que não
fazem parte do escopo do programa Gás Legal.
Encaminhar sugestão à ANP solicitando a
possibilidade de incluir , nas normas em vigor ,
a exigência da inscrição do número da
autorização da ANP nos veículos utilizados
pelo revendedor .
Dar continuidade às campanhas educativas
objetivando informar ao consumidor final sobre
a importância de adquirir gás LP em revendas
autorizadas
Encaminhar ofício ,com cópia do TAC-NacionalDISTRIBUIDORAS , às demais distribuidoras
não alinhadas , comunicando e convidado-as à
aderirem ao TAC.
Intensificar a fiscalização em relação aos
agentes econômicos que suprem o comércio
irregular de gás LP no estado de Minas Gerais.
Solicitar reunião com o Corpo de bombeiros do
estado de Minas Gerais objetivando o
alinhamento de normas divergentes.
Convocação e organização da próxima reunião
do Comitê Sudeste II em Vitória – ES , nos dias
01 e 02 de fevereiro.

Responsável
Todos integrantes
do Comitê
Todos integrantes
do Comitê

Comitê Regional

Sindicatos Revenda
e Distribuição , ANP

MP/MG

SEFAZ/MG

Secretário
Executivo do
Comitê
Secretário
Executivo Comitê
Regional e
parceiros

Prazo
Em andamento
Janeiro de 2011

Imediato

Em andamento

Imediatamente após
aprovação por parte dos
demais MPs estaduais.
Em andamento

Imediato

Até 15.01.2011.

Extra agenda
Sr. Marcelo da Silva:
- Informa que o representante da ASMIRG , Sr. Alexandre Borjaili , assinou o termo de adesão ao regimento
interno do programa Gás Legal , denotando estar a ASMIRG em concordância com as cláusulas do
Regimento e assumir os compromissos estabelecidos. Salientando que críticas ao programa, desde que
construtivas e discutidas no âmbito do comitê do programa, serão sempre bem acolhidas.
Sr. Ioama Paganini:
- Em resposta ,ao Sr. Alexandre Borjaili , sobre ocorrências de autuações infundadas efetuadas pela ANP ,
foi esclarecido que em todas as autuações decorrentes da ações de fiscalização , não houve nenhum caso
que deixasse sombra de dúvidas da existência de irregularidades e que os responsáveis por estas ações
estão preparados e alertados para não permitirem tais ocorrências.
ANP:
- Durante o período de elaboração desta ata, a ANP alterou a data da reunião em Vitória,
transferindo-a dos dias 15 e 16 de março de 2011 para os dias 01 e 02 de fevereiro de 2011.
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ENCERRAMENTO:
Efetuado pelo Sr. Oiama Paganini , que agradeceu a presença de todos , reafirmando a
importância das novas adesões ao regimento interno do programa , frisando que o
programa está no caminho certo , atingindo gradativamente os objetivos planejados.
Ressaltando que o andamento do programa não interfere na participação de nenhuma
empresa do segmento de mercado , mantendo cada vez mais a relação sadia e
concorrencial do setor .

Relação dos presentes à reunião do Comitê Regional Sudeste II e que
assinaram a lista de adesão ao Regimento Interno do Programa Nacional de
Combate a Erradicação do Comércio Irregular de Gás LP – Programa Gás
Legal .
NOME

Empresa/Órgão

ILSA PIRES ROHEN

ADESG-RJ

JORGE MEDEIROS

SINDIGÁS

CRISVALDO DE SOUZA DA SILVA

SIRGASERJ

CLEBER DOS SANTOS

SINREGAS-ES

RAIMUNDO REZENDE

SINCEGAS

RICARDO BATISTELA, DOUGLAS
GIOVANNINI, MARCELO AUGUSTO
MAIA, CARLOS EDUARDO NASSUR

ULTRAGAZ

MARCIO COSTA FREITAS

NGB

ALEXANDRE BORJAILI

ASMIRG

RICARDO TONIETTO

SHV

GERALDO MAGELA ABREU, PAULO
FERNANDO

NORMA R. BUARQUE

LIQUIGAS
SINDIGAS - ANT
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