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ATA CEE COMBUSTÍVEIS rx
Resolução nº 241/15 - Requerimento nº 7870/17

hosdezenove dias do mês de fevereiro de 2018, às 14:40horas, noPlenário da Câmara
Municipal, reuniu-se a ComissãoEspecial do Estudos, destinada a Analisar os Preços
dos Combustíveis em Riboirão Proto. Napresença dos Vereadores, membros dessa
Comissão, Fabiano Guimarães e Jean Carauci, o presidente Dadinho, abriu a reunião
cumprimentandoos presentes e agradecendo a presença de todos. Informou quenesta
reunião pretendem ouvir os Senhores, Dr. Glauco Guimarães Marcos, Dolegado da
Receita Federal, Dr. Carlo Alessandro Mesquita Filipini, Chefo do Serviço de OrientaçãoeAnálise Tributária da Receita Federal, Dr. Fores Junqueira Najim, Chefe da Divisão de
Gerenciamento do Procon. Agradecemos muito a presença do todos os convidados,
porque é muito importante termos a colaboraçãode técnicos da mais alta qualidade, para
nos auxiiar nesse assunto. Em seguida o presidente da CEE, dá ciência aos vereadores,
das respostas dos ofícios recebidos, do Dr. RamonLopesNeto, Promotor de Justiça do
Consumidor, do Dr. Gustavo André Alves, Delegado de Polícia assistento o do Dr. Glauco
Peter Alvares Guimarães, manifestando a sua juntada nos autos da CEE. Em seguida, o
presidente também fez um relato de todas as ações desenvolvidaspor essa CEE, até o
presente momento, tais como, reuniões, requisições do procossos e documentos e
pesquisa de preçosde combustiveis. Em seguida, passoua palavra ao Vereador Fabiano
Guimarães, que iniciou cumprimentando a todose disse que esse é um assunto muito
importante, que muitas instituições tentam uma oxplicação, mas nãoestão satisfeitas com
o que vêm. Em seguida, passoua palavra ao vereador Jean Corauci, que cumprimentou a
todosas presentes e disse que esse é um assunto muito importante, pois, como vemos,o
preço dos combustiveis em nossa cidade, em especial o ctanol, é o maior de todo o
estado, inclusive da Capital, Não temos explicação para o que acontece, inclusive, porqueoetanol é fabricado em nossa região. Em seguida, o presidente da Comissão, Voroador
Dadinho, disse que além dos3 técnicos hoje aqui presentes, também foi convidado o
Promotor Público Dr. Ramon, quopor algum problemanãoestá presente. Disse ainda que
essa CEE foi um pedido da população de Ribeirão Preto. Fez um relato sobre a CEEdo
mesmo assunto, que tramitou nessa Casae que foi interompida em 2016, dizendo que
pretendemos fazer uma atualização de dados o saber so realmente ocorre um
alinhamento de preços nospostos em nossa cidade. Precisamos também saber, se a
margem delucro é maior que em outras cidades da região. Queremos também saber, se
quando há uma diminuição de custos, se também é repassada ao consumidor. Em
seguida, passouapalavra para o Senhor Delegado da Receita Federal, Dr. Glauco
Guimarãos Marcos, para suas considerações. Este cumprimentou a todos e agradeceu ao
convite e disse quea Receita Federal tem participado do maneira intor sistêmica, porque
é um assunto complexo que envolvevárias esferas do atuação, como Procon, Polícia
Civil, Ministério Público Estadual, a Receita Federal, a fiscalização do ICMS. Todos esses
órgãos em 2015 participaram de uma reuniãoenos foi fomecido, pelo Ministério Público
Estadual, dados por eles levantados para que pudéssemos aprofundaroestudoeatuar
cada um dentro de sua áreade atuação. A Receita tem feito seu papel de arrecadar os
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tributos, mas também de prover esses órgãos que estavam envolvidos, com o objétivo de
verificar a existência de prática do crimo ou de outras irregularidadese de fomecer dados
de maneira agregada, sem quebraro sigilo fiscal individual de cada contribuinte masque
pudesse fornecer dadosque fossem agrupados. Participamos desde 2015 e agora fomos.
novamente instadosa nos manifestar. Comose trata do um ramode atividade complexoeregulado, mas que tem oscilação de preços frequentes, esse acompanhamento tem quo
ser permanente, porque hoje clo pode espalhar uma realidade e amanhã pode se outra
Precisamos entender, que essa situação é dinâmica e se altera a cada tempo. Na época,
tinhamos situações do margem do lucro de 51%, quando a média nacional é de 12%
Sabemos que em algumas regiões do Brasil o combustivel é mais caro, como nas
cidades turísticas. Especialmente noEstado de São Paulo, à ANP faz um levantamento
com 108 municipios e Ribeirão Preto, se encontra num patamar dentro do Estado, que os
custos do Posto de Combustivel, é 1/3 mais caro. Pelo nosso levantamento, o custo do
“combustivel para os revendedoresno Estado de São Paulo, pouco varia, na base de 2 a 3
centavos. Os valores no entanto, não se justificam serem 1/3 mais caros. Observamos
também, que é possível dependendo do tamanho da rede e a quantidade de combustivel
adquirida, também tem um diferencial no preço junto as fornecedoras. Sabemos também
queos valores de custos dos Postos, são variáveis dependendo do bairro quo clo so
localiza, Trouxemos aqui para vocês, os preços que temos em cidades da região, e
podemos afirmar que em Ribeirão Preto, os preçosnãose diferenciam muito. Por fim,
trouxemos aquipra vocês, que a margem de lucro dos postos, a partir de 2015, reduziu
em Ribeirão Preto, talvez pelo trabalho que estamos fazendo, estando com relação a
gasolina, são de 16% para o álcooldo 19% e antes a média de lucro era de 30%. O Dr.

Glauco finalizou sua explanação inicial e se colocou à disposição para responder 305
questionamentos dosvereadores. Em seguida, o presidento da CEE, vereador Dadinho,
passaa palavra ao vereador Jean Coraucl, para que elefaça suasperguntase ele diz que
em Ribeirão Preto, percebemos que qualquer que seja à localização dos postos, seja em
área nobre ou na periferia, os preços são sempre iguais, estando claro que há uma
cartelização. Finalmente o vereador Jean Corauci agradece mais uma voz aos técnicos.
aqui presentese pede desculpasque precisa so ausentar por estar participandodo outra
comissão de estudos que também está reunida nesso dia. Em seguida, o vereador
Fabiano Guimarães faz um questionamento ao diretor da receita Federal, sobre a
periodicidade que foi feito o levantamento dos preços. Pergunta porque essa pesquisa foi
feita de 28 de janeiro a 3 de fevereiro (5 dias). Pergunta so não podemos fazer uma
média anual. Ele responde que utiliza-se um periodo menor, porqueé necessário baixar
todas as notas e em um ano é uma quantidade enorme. Podemos fazer uma amostragem
de outros periodos, mas de um ano é Impossíval. Diz o vereador que gostaria de ver a
variação de um ano, ou de semestres. Diz o Dr. Glauco, que esse período foi escolhido,
porser o mesmo periodo que a ANP fez os preços de vendas. Diz o vereador Fabiano,
que na verdado, mais importante que saber a variação da margem de lucro, eu queria
entender porque as distribuidoras praticam um preço superior aqui, do que em outras.
praças. Gostaria de saber se isso procede. Sabendo-se dos custos operacionais dos
postos são compostos por outros fatores, precisamos saber o preço praticado pelas.
distribuidoras, se é o mesmo praticado em outros lugares. Então a minha pergunta é soa
Receita Federal tem condiçõesde fazor esse levantamento do preço médio anual
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praticados pelas distribuidoras? Diz o convidado que sim. Mas já posso lhe adiantar que
em vários ensaios que fizemos, em amostras em diferentes períodos,os preços não tem
diferenças significativas. Em seguida, passa a palavra aoDiretor do Procon, Dr. Feres
Nalim, que já nos informou que notificou inúmeros Postos. Diz o Dr. Najm, que gostaria
de iniciar, dizendoque o Procon já vem atuando em conjunto com o MP, desde 2015 para
verificação dos preços praticados aqui em Ribeirão, concluímos que há um alinhamento
de preços que podem caracterizar diversas situações, inclusive crimes, mas o intuito do
Procon é verificar eventual prática abusiva do fomecedor do produto. Temos aqui em
Ribeirão, aproximadamente 190 postos, sendo que 162 foram notificadose 130 deles,
levaram até o Procon as notas fiscais, junto com os preços praticados em determinado
período de tempo. Estamos fazendo um levantamento dos dados.Essa análise ainda não
está concluída, porque é um número muito grando de notas fiscais, de documentos c a
variação é muito pequena do preço na nota, então temosque pensar com cuidado. O
Procon está em busca de averiguar se no exercício da venda desse produto, algum
fomecedor está praticando alguma atitudo abusiva, que é qualificada no artigo 39 do
Código do Consumidor, como margem excessiva de lucro ou vantagem abusiva sobre o
consumidor. E só podemos apurar isso, através do lovantamento de dados. Comojá disse
anteriormente, os postos levaram as notas de boa fé e nós ainda não concluímos o
levantamento. Gostaria de deixar claro dois pontos. Temos que pensar quando formos
tratar dessa siluação, com muito cuidado. Temos 2 pilares na Constiuição que são à
defesa do consumidore a livre concorrência. Não podemos mexerna margem do lucro de
um estabelecimento, o que precisamos averiguar, é a questão do alinhamento de preços,
que podem configurar a prática de crime. A política Nacional do Defesa do Consumidor,
traz a busca do equilibrio entre o exercicio econômico e do consumo. O Procon está
empenhado em documentar Isso de forma clara, mas temos que tratar desse assunto com
muilo cuidado, pois, o combustivel, tem consequências em vários ramosde atividade e
outras cadoias de consumo.Aformaçãode preço que chega ao consumidor, deveria
retratar os custos, mais a margem do lucro. O consumidor escolhe se quer pagar mais
caro, ou mais barato. O que não pode ocorrer, é o alinhamento dos preçosque é vedado
pela legislação. A busca do Procon é trazer elementos e dados para que o Ministério
Público, como órgão de defesa do consumidor naesfera coletiva, possa trazerações civis
públicas quo possam configurar essa ação abusiva e tentar trazer esse tipo do controle
Posso adiantar que empresas que forem apuradas com práticas abusivas, serão
auluadas. Inclusive as que não responderam asnotificações e isso tudo será informado
para a população o para essa casa. O Presidente da CEE, vereador Dadinho, solicita ao
diretor do Procon,se ele pode fomecer os documentosa essa comissão o em resposta,
disse que par tralar de documentos fiscais o sigilosos, só podemos fomecer depois de
analisadosoconcluídosos estudos. Disseainda, que não pode estimar um prazo, mas no
final dos estudos, informaremos a essa casa, Em seguida, o presidente passou a palavra
ao Dr. Carlo Alexandre Mesquita Filipini, Chefo do Sorviço do Orientação e Análise
Tributária da Recoita Federal, que inicialmente cumprimentaatodos e diz que a Receita
procura manter um monitoramento permanente dessas questões dos combustiveis, não
somente pela repercussão tributária que isso tem para arrecadação da nossa dolegacia,
mas também pelo repercussão que isso tem nodia a dia da sociedade de Ribeirão Preto.
Temosuma equipe que monitora permanentemente os preços dos combustíveis, e diz
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que respondendo ao vereador Fabiano, cles podem realizar um levantamento
pormenorizado de todos os valores, do qualquer periodo que nos for solicitado
Explicando o motivo pelo qual o nosso levantamento se referiu a esse prazo, foi porqueera importante termos uma referência do preço de custo, mas também do preço de venda.
Como existe um levantamento da Agencia Nacional de Petróleo feito semanalmente, nósescolhemos uma semana entreo final de janeiro e começo de fevereiro, para que os
valores fossem coincidentes, sondo possível, com uma tabela e com a outra se fazor
análisos posteriores, até para facilitar o trabalho do Procon. Se recebermos um ofício
dosta casa, desdo que seja detalhado e comotipo de informação desejada, podemos
passar qualquer informação, desde que não soja dito o nome do posto, pois isso ostaria
quebrando9sigilo fiscal. O vereador Dadinho pergunta ao Dr. Glauco, que em 2015,
quando foi aberta essa Comissão, o Senhor afirmou, que 90% dos postos declaravam
prejuizos pra não pagar impostos, enquanto lucravam acima da média, Se todos
sobrevivem com 15%, parque os postos não conseguem contablizar lucro, com 30% do
margem? Isso acontece alualmente? Em resposta ao vereador Dadinho, o diretor da
Receita Federal, diz ainda acontece, embora em menor intensidade. Fizemos diversas
ações fiscais nesse periodo para apurar irregularidades, concluimos algumas e outras
estão em andamento e identficamos que 95% dos postos, fazem a opçãopela tribulação
pelo lucra real e apenas 5% dos postos, fazem a tributação pelo lucro presumido, cuja
margem é de 1,6% de lucro liquido. E mesmo assim, eles optam pelo lucro real. Estão
apostando que a despesa é maior é que não daria esse lucro de 1,6%. É possivel que
essa tendência tenha mudado, mas só posso saber quando houver 0 pagamento da 1º
parcela do imposto. Pergunta ainda o vereador Dadinho, que tem ouvido entrevistas de
muitos proprietários de postos, que alegam que suas despesas são maiores, em
determinados pontos da cidade, com lojas de conveniências melhores, banheiros limpos,
mas vemos que o valor do combustivol é igual, em qualquer bairro da cidade, Eu não
consigoentender essa justificativa. Diz o Dr. Glauco, quo embora não seja da alçada da
receita federal, isso é uma questão de alinhamento. E é uma questão que tem que evoluir
por duas premissas. O empresário entra em negócio para lucrar, mas tem que estar
dentro do uma margem razoável o eu achoque tovo uma melhora quanto a isso, pois,
reduziu de 30 para 16 ou 19%, foi positivo, mas temos que observar o alinhamento do
preço. Acho interessante o que foi colocado pelo vereador Fabiano, de aumentar o
periodo do lavantamento de amostra. A receita podo contribuir com isso e com base
nisso, podemos avançar na questão do alinhamento. Precisamosteros dados primeiro
pra avançar, cada um dentro de sua competência e também é importanteapresença o
opinião do Ministério Público e a receita vai contribuir com essa apuração. Em seguida, o
presidente passaa palavra ao Dr. Carlo Alessandro, quo diz, que de acordo com os dados
que temos levantado desde 2015, é possível afirmar que em Ribeirão Preto, não é
cobrado valor maior que em outras cidades do estado, Diferenças existem, mas são
mínimas e são fruto da localização geográfica da cidade do posto, dofrete e são advindas
também do poder de negociação dos postos quo são diferentes. Um posto que compra
um milhão de liros, tem um poder de negociação maior que um posto que compra mi
ltros. Os preços no estado todo são muito parecidos e nada justifica uma diferença de
preços entre uma cidade e outra. Outro detalhe,na planilha apresentada pela ANP à
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grande maloria da cidades, existe uma diferença entre valores dentro da mosma!cidade
muito maiordo que existe em Ribeirão Preto. Em São Paulo, por exemplo, você encontra9etanol a 2.49 6 a 3,59. Issoélive concorrência. Isso é liberdado de mercado. Existe a
opção. Diferentemente de Ribeirão Preto, quo so você andar na Avenida Presidente
Vargas ou na João Fiuza, em todos ospostos o etanol está a 2,98. Fica dificil imaginar
que um posto na Presidente Vargas, tenha a mesma planilha de custo de um posto do
Quintino Facei. E as diferenças de preços é minima. Reafirmo que a Receita, se
demandada, vai enviar todos as informações a esta CEE, logicamente, respeitando o
sigilo fiscal, para colaborar não só com a Comissão, mas também com a comunidade de
Ribeirão Preto nesso problemaquejá se arrasta a muito tempo. Diz o vereador Dadinho
que fez uma pesquisa na ANP e em todo o estado, foi constatado que Ribeirão Preto, é a
quinta com preços maiores. Dodia 07ao dia 13 dejaneiro, em 107 cidades paulistas, a
gasolina subiu 0.35% e o etano, subiu 0.93%. Dossa forma, qual é o valorde credibilidade
em nossa cidade. Diz o Dr. Carios Alessandro, a planilha da ANP possui indicativo de 108
cidades que cada cidade tem sua realidade. Nessas 108 cidades, cada cidade tem um
porte, desde São Paulo, Campinas e cidades muito menores. Não se pode aceitar que
cidades como Jaboticabal, seja a mesma realidadede cidades como Ribeirão Preto. O
mercado é muito maioraqui e a concorrência deveria também ser maior. Quando se
expurga da planilha algumas cidados menores, Ribeirão Preto, excetuando cidades
praianas, Ribeirão está lá em cima em valores. Isso é uma ferramenta que mostra que
estamos numa situação desequilibrada, principalmente, porque nossa região é a que mais
produz etanol. Se há uma região que o preço do etanol deveria ser menor, é justamente
Ribeirão Preto. Não dá pra entender porque São Paulo tem preço do etanol, menor que
Ribeirão Proto. Diz o vereador Dadinho, que a população, por não entender de dados
técnicos, realmente, não entende esses altos valores do etanol que é um polo canavieiro.
O presidente pede então que a receita fomeça os dados necessários para que essa
Comissão possa fazer os estudosoremeter ao Ministério Público. O vereador Fabiano
Guimarãos, diz que as informações que essa reunião da Comissão de Estudos está
passando, através do Dr. Glauco e do Dr. Carlo, é que aquele indício de uma prática de
preçosmaiorna praça doRibeirão Preto, praticado pelas distribuidoras é uma informação
de uma probabilidade mínima de que isso é significante, não sendoesse um bom indício
de caminho para ser pesquisado. Quando so fala do preços, temos o custo operacional ooprego do produto que é o combustível e diz que como membro da Comissão, proponho
que o caminho do preço do produto seja descartado, porque já temosa informação de
que não há diferenças significativas e entendo que deve-se focar no custo operacional
médio dos Postos de outras cidades. Não seise a receita pode nos fomecaresses dados.
Mas, so o custo operacional do um posto de outra cidade do porte de Ribeirão, for menor
que o custo operacional de Ribeirão, está justiicado queo preço do combustivel aqui seja
maior, masse o custo operacional for o mesmo, não há justificativas para queopreço
aqui seja malor. Esse seria um caminho e o outro caminho seria focar no lado criminal
Podemos convidar um especialista, que possa nosdizer melhor, o que é alinhamento de
preços. Se há combinação entre os proprietário. Precisamos explorar o preço matemático.

O
fato de as empresas aqui de Ribeirão optarem pelo lucro real, facilita o estudo, mas.
suspeito quea variação de custo operacional não sendo tão grande, isso é mais um fator
que leva ao alinhamento do preços. Também precisamos vera concentraçãode
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propriedade, pois é mais fácil se alinhar preços, quando se tem menos donos 6 o
mercado é mais concentrado. Esse seria um outro indício de que há alinhamento de
preços. Diz aindao presidente, vereador Dadinho, que existe um inquérito a respeito do
preço abusivo. Também fizemos um levantamento, através de um comunicado do um
veiculo de comunicação, que existe uma redo quo aqui em Ribeirão Preto cobra a
gasolina 4,20 e em São Carlos, essa mesma redecobra 3,80. Será que isso é porconta
do custo operacional? Precisamos fazer o levantamento do porque aquise cobra 4,20e lá
3.80. Diz o vereador Fabiano Guimarães, que esse é um dado importante, para
comparamos o custo operacional, se pudermos tratar com osdadosagregados,aíteremos a diferença. Se o custo operacional for diferente, não há indício de alinhamento,
mas se for semelhante, há indício de alinhamento criminal. Em seguida, o vereador
Dadinho, presidente dessa CEE, abre a palavra 205 presento e faz uso dela o jomalista
Ramalheiro Junior que iniciou cumprimentandoa todose disse que tem o sentimento de
que a Receita Federal também entendo do que há alinhamento de preços dos
combustiveis. Disso que não concorda com o custo operacional dos postos, pois os
postos de Ribeirão Preto e os postos de Brodosqui e Jardinópolis, compram o
combustivel no mesmo terminal de petróleo então não justifica Ribeirão Preto cobrar mais
caro que os demais que compram no mesmo lugar. Disse ainda, que não concorda com a
justificativa de quepostos mais bem estruturados, com loja do conveniências o banheiro
limpo, tem que cobrar mais caro o combustivel, porqueaprópria loja tem sua receita e
seu movimento paga seu custo, independentemente das bombas de combustivel, porque
uma coisa não depende da outra. Disse também quo tudo indica que tem um alinhamento
de preço criminoso. Agradeço muito ao Vereador Dadinho por ter aceitado nossa
sugestãoeaberto essa CEE. Falou tambémoassessor parlamentar Rassi, dizendo que
ao que tudo indica, não existo alinhamento do preços nas distribuidoras, massim no
varejo. Entendo que o ideal, será aguardar o levantamento que está sendo feito pelo
Procon, que muito vai ajudaros estudos dessa Comissão, Pergunta o vereador Fabiano,
ao Diretor doProcon, qual é o resultado esperado poresso estudo quoestá sendo feito.
Respondeu o Dr. Feres que o Procon coletouos dados fomecidos pelo fornecedor do
produto e ele trouxe a nota fiscal e o preço que ele praticava na bomba em determinado
poriodo. Fechamos um período, coletamosas informações o ostamos tratando essas
informações, com a perspectiva de trazere configurar a prática abusiva do fomecer que
detém em seu estoque o produto é quando é noticiado eventual aumento para as
distribuidoras, osso anuncio de aumento, normalmente, alguns já aumentam o preço na
bomba. Se isso for caracterizado, significa uma prática abusiva, passível de multa e
penalização. Com a coleta dessesdados, vamos conseguir traçar uma conduta de forma
coletiva. Se for configurar através de dados e documentos, que todos os postos tiveram a
conduta de alterar O preço, mesmo sem ter uma justificativa, isso vai configurar o
alinhamento de preços e com essa conclusão, podemos levar ao Ministério Público, para
as providências necessárias. Por fim, o vereador Dadinho passou a palavra para os
convidados, para suas considerações finais. O Dr. Glauco, disse que queria adicionar a
questão tributária, esclarecendo que esso tipo do produto,o tributo é cobrado na refinaria
ou na distribuidora, Quando ele chega no consumidor, não é mais cobrado a CID o o PIS
e COFINS. Os postos pagam apenasoIRPJ e Contribuição Social que é cobradosobre o
lucro e o IPTU que é insignificante. Disse o vereador Dadinho que O Dr. Carlo Alessandro
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parabenizou os vereadoresquo reabriram essa comissão, pois disse que esse problemaédo extrema relevância para a cidade, pois afeta principalmente a população mais pobre
que não tem a opção de procurar um lugar mais barato. Reafirmou quea Receita Federal,
dentro de suasatribuições e respeitado o sígio fiscal, estará à disposição pra todo tipo de.
colaboração. Também falou o Dr. Representante do Procon, Dr. Feres Junqueira Najim
que agradeceu e parabeniza os vereadoresque so dobruçaram num problema tão crucial
para a população de nossa cidade. Disse ainda que o Procon não trabalha contra o
empresário, mas sim, para trazer o equilibrio nas relações de consumo. Por fim, o
vereador Dadinho agradecea presença de todose diz quo essa comissão trará uma
resposta para a sociedade. Por fim, o vereador Fabiano Guimarães agradeceatodos, é
diz que vamos aguardar o final dos estudos do Procon e refletir sobre os indicadores de
custo operacional dasvárias cidades. Podemos também, convidar um especialista para
nos orientar sobre a prática de realinhamento do preços. Nada mais havendo, nem
interessados em se manifestar a reunião foi encerrada às 16:30hs. O Presidente da
Comissão, Vereador Dadinho, agradeceu a colaboração dos vereadores presentes, que
apoiaram a constituição da CEE, bem como dos convidados que prestaram relevantes.
informações a essa Comissão. Essa Reunião foi integralmente gravada em mídia
audiovisual encontra-se encartada aos autos, fazendo parto Integrante, desta, E nada
mais havendo à tala, 00, Emir Aparecido Marins Pauino, Ze) Peteio =
funcionária designada, lavrei a presente ata, que após lida o aprovada, vai assinada pelo
Presidente da CEE.

VEREADOR DADINHO
Presidento da CEE.


