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São Paulo, 10 de Outubro de 2016 

Ao 
Dr. JOSE BONIFÁCIO DE SOUZA AMARAL FILHO 
MD. Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP 
Avenida Paulista, 2313 - 42 andar 
São Paulo — SP 

Ref.: CONSULTA POBLICA n 2  04/2016 - Prestação de outras atividades da IGN pelas 
Concessionárias de gás natural canalizado do Estado de São Paulo. 

Excelentíssimo Senhor Diretor-Presidente: 

A ABIVIDRO - Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidros, em 
nome da Indústria Vidreira, vem  à presença da Diretoria da ARSESP, solicitar a postergação, por 
30 dias, da data de encerramento da Consulta Pública n 9  04/2016, para que possamos analisar 
com mais cuidado o disposto pela Nota Técnica n 2  NTG/002/2016 e da respectiva minuta de 
Deliberação, que tratam das condições para aprovação da prestação de outras atividades da 
Indústria de Gás Natural pelas concessionárias de Gás canalizado do Estado de São Paulo. 

Considerando as implicações dessa Deliberação, julgamos ser necessário que a mesma 
seja debatida amplamente de forma a garantir que traga benefícios para os consumidores. 

O Governo Federal, através do projeto GAS PARA CRESCER, lançado recentemente, busca 
um processo de desverticalização do setor, que visa mitigar possíveis práticas 
anticoncorrências do mercado. Já Consulta Pública em questão traça um encaminhamento 
contrário. Diante dos potenciais impactos que a verticalização das atividades de gás natural 
pode trazer para consumidores, e que insistimos que nos seja possibilitada uma avaliação  à luz 
de um novo cenário que se avizinha para o mercado do gás natural. 

Agradecemos antecipadamente a aceitação desse nosso pleito pela ARSESP, postergando 
por 30 dias o encerramento da Consulta Pública n 2  04/2016, de modo que possamos 
aprofundar as análises e contribuir mais efetivamente para o encaminhamento dessa questão. 

Atenciosamente, 

A/Z 
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