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

Data:19/10/2010 
Horário:10:12 
Local: Auditório do Ministério 
Público – Recife – PE 

 

Presentes

  

Carmela Galindo Disque Denúncia – PE 
Marcos Aurélio C. Aragão SEFAZ – PE 
Roberto Vanderlei DECON – PE 
Alexandre Lima  Nacional Gás 
Marcelo Aragão e Silva SINCEGAS – CE 
Augusto Maciel Brasil Gás 
Eduardo Vasconcelos Sec. Comitê Regional Nordeste I 
Raimundo Soares Resende Filho Sec. Comitê Nacional Programa Gás Legal 
Julio Cesar R. Cardoso SHV Gas Brasil 
Maviael de Souza Silva MPPE – PJ Consumidor 
Capitão Franklin G de Andrade Corpo de Bombeiros Militar – PE 
Marcelo da Silva ANP 
Oiama Paganini Guerra Coord. Nacional Programa Gás Legal – ANP 
Paulo Henrique Leal de Almeida Ultragaz 
Cel. Gilvandir Vicente Ferreira PM – PE 
Ricardo Tonietto SINDIGAS 
Luis P.P Teixeira ANP 
Amilton Oliveira SINREVGAS  
Mauro Motta Laporte ANP 
Daniel Braga SINDIGAS 
Ricardo Pessoa Consultor Regional Nordeste I 
Helvio Marques Varjão Consultor Nacional Programa Gás Legal 
Rafael – Não assinou a lista de 
presentes 

ANP 

 

Ausências

     

Temas da convocação da reunião

 

1.

 

-

 

Instalação do Comitê;

 

2.

 

-

 

Banco de Denuncias;

 

3.

 

-

 

Identificação do Ponto de Venda 
Irregular; 

4.

 

-

 

Identificação do abastecedor do Ponto 
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 - O estado de PE possui características próprias que precisam ser mais bem avaliadas 
pela ANP para planejamento de suas ações, em conjunto com outros agentes ou 
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separadamente, isto será feito oportunamente;

  
2 – Será preciso que sejam revistas questões operacionais de segurança;  

3 – A ANP irá, em conjunto com os demais órgãos públicos, realizar operações de grande 
porte (“arrastão” ou “choque de ordem”) nos estados da região Nordeste I;  

4 –Será procedida a comunicação da ANP e demais órgãos de fiscalização à secretarias de 
fazenda, com o objetivo de que seja feita uma fiscalização geral na contabilidade da 
empresa, pois a revenda de GLP que não emite nota poderia estar cometendo um ilícito 
fiscal, a mesma notificação deverá ser encaminhada para solicitar a participação do DECON 
e MP, que poderiam interditar tais agentes por expor a vida dos consumidores e residentes 
das proximidades ao risco específical  

5 – Serão criados mecanismos para possibilitar o maior intercâmbio de informações entre 
agentes públicos,ou seja, os agentes públicos deverão informar suas ações pertinentes ao 
objeto do Programa Gás Legal aos demais entes públicos envolvidos – intercâmbio deverá 
ocorrer quinzenalmente,;  

6 – Deverá ser promovida a disseminação do instrumento dos TAC’s, com adaptações 
regionais, pelos comitês regionais, atingindo preferencialmente todo o Brasil, a discutir-se 
na reunião nacional do dia 22.10.2010, pois é preciso que cada comarca faça um documento;

  

7 – Dados: em PE haverá concentração de armazenamento no Disque Denúncia dos dados 
obtidos através dos órgãos públicos, os dados obtidos através de entes privados serão 
concentrados no bancos de denúncias do Sindigás para toda a região Nordeste I;  

8 – Convite a outros agentes Públicos, especialmente representante local do Ministério do 
Trabalho CTTU, DETRAN;  

9 – A ANP adotará agravamentos com o objetivo de aumentar ou igualar multa de quem 
abastece em relação a aplicada ao irregular, condicionamento à apresentação de 
manifestação do Ministério Público, enquanto fiscal da lei, para que possa adotar 
providências ulteriores à interdição, inclusive para proceder à desinterdição do agente 
econômico regulado em caso de interdição cautelar;  

Marcelo da Silva: 
- Considerou que as limitações dos órgãos públicos existem e que a ANP irá criar, dentro do 
seu portal, uma página para divulgação dos documentos do Programa, mas que seria 
importante que fosse criado um site de divulgação pelo mercado. 
Solicitou também uma avaliação por parte do sindicato da evolução do programa com 
dados. 

 

Ação definida

 

Responsável

 

Prazo

 

O estado de PE possui 
características próprias que 
precisam ser mais bem 
avaliadas pela ANP; 

ANP Imediato 

Rever questões operacionais 
de segurança 

ANP Imediato 

Operação de grande porte 
(arrastão ou choque de ordem) 

ANP e demais órgãos públicos 
acionados 

Imediato 

Comunicação com secretarias 
de fazenda para agentes que 
têm outras atividades mas 
revendem Gás LP de forma 
irregular, por ausência de nota 
fiscal

 

ANP e demais órgãos públicos 
acionados 

Imediato 
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Maior intercâmbio de 
informações entre agentes 
públicos - quinzenalmente 

ANP e demais órgãos públicos 
acionados 

Quinzenalmente 

Disseminação do instrumento 
dos TAC’s, com adaptações 
regionais, pelos comitês 
regionais, atingindo 
preferencialmente todo o 
Brasil, a discutir-se na reunião 
nacional do dia 22.10.2010, 
pois é preciso que cada 
comarca faça um documento; 

ANP Imediato 

Dados: em PE haverá 
concentração de 
armazenamento no Disque 
Denúncia dos dados obtidos 
através dos órgãos públicos, 
os dados obtidos através de 
entes privados serão 
concentrados no Sindigás para 
toda a região Nordeste I; 

Todos os participantes Imediato 

Convite a outros agentes 
Públicos, especialmente 
representante local do 
Ministério do Trabalho 
CTTU,DETRAN; 

ANP Imediato 

A ANP adotará: agravamentos 
com o objetivo de aumentar ou 
igualar multa de quem 
abastece em relação ao 
irregular, condicionamento à 
apresentação de perícia 
criminal realizada  por outros 
órgãos para desinterdição em 
caso de medida cautelar 

ANP Imediato 

Foi decidido pela maioria que a 
próxima reunião ocorrerá em 
João Pessoa - Paraíba, nos 
dias 17 e 18 de janeiro de 2011

 

ANP  
Secretária Regional Nordeste I 

Inicio da preparação para esta 
reunião em 02/01/2011 

Articular evento na Bahia, 
preferencialmente Salvador 

Amilton Imediato 

  

1.

 

Extra agenda

 

Marcelo da Silva: 
- Observou que seá importante a realização de eventos em Salvador, mesmo que não seja uma reunião do 
comitê, tal como um evento da ANP Interior, ANP itinerante, etc. 
- Fica a missão para articular-se um evento na Bahia

   

A reunião foi encerrada às 13:36 horas, pelo Sr Oiama Guerra, Coordenador Nacional do Programa 
Gás Legal, com o agradecimento a todos os participantes. 
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