Estado do São Pau
REQUERIMENTO Nº7870/2017(211/2015)

-

INSTALAÇÃO
Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2018, às 10:00 horas,
reuniu-se no Plenário desta Casa de Leis, os vereadores membros da
Comissão Especial de Estudos, constituida pelo Requerimento
nº7870/17(211/2015), tendo como objeto “ANALISAR OS PREÇOS DOS
COMBUSTÍVEIS EM RIBEIRÃO PRETO”, publicado no DOM da edição de 26/12/17
presidência nº36/17 composta por O3(tês) vereadores membros quais
são: presidente vereador proponente Dadinho, Fabiano Guimarães e Jean
Corauci, justificada a ausência do vereador membro Jean Corauci, contando
também com a presença dos demais representantes dos vereadores que
assinam a presente lista que
parte desta reunião de instalação. E que o
presidente da CEE agradecendo os presentes, destacou que mesmo no
recesso parlamentar os vereadores membros resolveram por bem instalar

ato

faz

esta CEE pela gravidade da matéria relacionada ao aumento dos
combustíveis, dada a constante reinvindicação da população sobre a temática
que justificou a instalação e início dos trabalhos no mês de janeiro do corrente
ano, fazendo breve relato dos motivos que justificaram o pedido desta CEE
reiterando aqueles expostos no requerimento nº7870/17(211/2015), dentre os

quais: o levantamento dos fatos que influenciam o aumento dos preços dos.
combustíveis, porque tal questão mexe na vida econômica da população,
após o apurar os documentos e informações será levada tais questões
estudadas e apuradas para os órgãos competentes. Assim, o vereador
e 5º do artigo 89 do
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“ANALISAR OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS EM RIBEIRÃO

Com a palavra o vereador membro Fabiano Guimarães agradeceu
pela oportunidade de integrar esta CEE, e que se trata de assunto muito
grave e estranha porque ninguém entende o real motivo dos preços dos
combustíveis serem superiores em Ribeirão Preto, tratando-se de assunto
sociedade ribeirão-pretana, tendo muito receio
recorrente nas discussões
de que novamente esta CEE a exemplo do que aconteceu em outras
iniciativas, o fato de não conseguir mais uma vez chegar na resposta
conclusiva sobre este assunto, justamente porque este fato por anos se
tomou pauta de várias instituições competentes como o Ministério Público
Estadual, e não chegaram a descoberta do que justifica este fato do aumento
dos
preços dos combustíveis em Ribeirão Preto, enfatizando os ofícios que
PRETO”.

da

£% Câmara Municipal de Ribeirão Preto
serão imediatamente encaminhados para o Ministério Público Estadual e
Delegacia Seccional solicitando informações sobre a existência de
investigação sobre os preços dos combustiveis, sendo grande desafio
assumido pelos membros desta CEE, destacando a questão do professor
Marcos Fávaro um dos maiores especialistas em agronegócio do país, em
que este professor escreveu artigo sobre esta matéria teve sérios problemas,
ressaltando a questão das distribuidoras de combustíveis em que na visão
deste professor grande parte do alto do preço dos combustiveis é o
alinhamento das distribuidoras em que 80% do mercador
distribuição está
nas mãos de O3(três) distribuidoras, com isso é o outro fato muito importante
que dever ser analisado, mencionando o convite para o professor da USP
Marcos Fávaro. O vereador presidente convidou o vereador Fabiano
Guimarães para assumir a relatoria da CEE, por tratar-se de assunto muito
polêmico, afirmando que constatou esta informação do vereador Fabiano
Guimarães sobre a questão das distribuidoras de combustíveis, e que a
margem de lucro é apurada em alguns casos em 30% a 40% em comparação
as outras cidades que é margem de lucro é de 20%. O vereador Fabiano
Guimarães sugeriu a oitiva do presidente do Sindicato dos Combustíveis.
Com isso, o presidente da CEE passou a leitura de inteiro teor para
deliberação do cronograma prévio: Feres J.Nagim chefe da divisão de
gerenciamento do PROCON; Glauco Guimarães Marcos (delegado titular da
Receita Federal) Armando Vicente Borges (delegado adjunto da Receita
Federal), expedição de ofícios para a delegacia Seccional de Ribeirão
Preto(Setor de Inteligência) encaminhando cópia do inquérito civil nº05/16;
Ministério Público Estadual se existe algum procedimento investigativo ou
judicial em andamento quanto aos preços dos combustíveis. Com palavra o
vereador Fabiano Guimarães aceitou a relatoria da referida CEE, destacando
os trabalhos
que deverão ser realizados, em que o presidente evidenciou o
prazo de 120(cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos podendo
eventualmente ser prorrogado. Com a palavra o assessor jurídico do
presidente da CEE Tuffy Rassi Neto, fez breve explanação dos objetivos e
estudos que serão realizados com o compromisso de ser concluido prazo
de 120 (cento e vinte) dias, destacando os seguintes pontos: focando na
questão técnica da formação do preço de combustiveis, em que no final
podendo tomar providências judiciais; encaminhamento ao Ministério Público
Estadual, e até mesmo a própria Câmara Municipal promover ação
competente, e eventualmente transformar a CEE em CPI. O vereador
presidente nada mais havendo declarou encerrada a reunião de instalação da
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10:27 horas, da qual, para constar lavrou-se a presente ata, que,
depois de/jlida e aprovada vai por todos assinada, sendo gravada
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