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REQUERIMENTO Nº7870/2017(211/2015)

Aos21 (vinte e um) dias do mês de março de 2018, às 13:45 horas, reuniu-se

na Sala de Comissões desta Casa de Leis, os vereadores membros da

Comissão Especial de Estudos, constituída 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

e ato presidência nº36/17 composta por O3(três) vereadores membros quais
são: presidente vereador proponente Dadinho, Fabiano Guimarães e Jean
Corauci, justificado o fato de que por questões de outros compromissos

previamente agendados o vereador membro Jean Corauci chegaria atrasado,
contando também com a presença dos demais representantes dos

vereadores que assinam a presente lista que faz parte desta reunião. E que o

presidente da CEE agradecendo os presentes, destacou que esta reunião

ocorrerá com a presença do convidado representante do Ministério Público

Estadual na esfera da Defesa do Consumidor dr. Ramon Lopes Neto para
apresentação de novos elementos relacionados a respectiva CEE referente

ao aumento de preços, tentando responder as constantes indagações dos

inúmeros munícipes referentes a esta questão do aumento do preço dos

combustíveis em comparação a outras cidades do estado e do país. O

presidente destacou também a presença do presidente da associação de

bairros do Jardim Juliana sr. Ramalheiro Júnior, o qual foi responsável em

requerer ao vereador presidente que reabrisse a referida CEE que tinha

encerrado seus trabalhos em 2016. Com a palavra, o vereador membro

Fabiano Guimarães fez os agradecimentos de praxe e enaltecendo a iniciativa

do vereador presidente, pela coragem e o desafio de entregar estudo
diferente do que já havia sido realizado em decorrência da complexidade do

objeto de estudo face a história de alinhamento de preço dos combustíveis,

agradecendo a presença do ilustre promotor da justiça estadual dr. Ramon

Lopes Neto, destacando os pontos apresentados pelos convidados na última

reunião da CEE, sendo importante que a CEE possa fazer o estudo no

sentido de identificar, conhecer o modus operandi deste grupo na questão do

eventual alinhamento de preço, da forma que desenvolve suas ações, porque
com informações consegue sensibilizar a sociedade para que possas
fiscalizar e denunciar com mais propriedade e a CEE e as autoridades
constituídas possam mitigar a atuação destes grupos no sentido de

exercerem este eventual alinhamento de preços, com estas informações será
possível capacitar a sociedade civil organizada e a própria população naIP
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ou indiretamente são atingidos. O vereador presidente antes de conceder a
palavra ao dr. Ramon pediu para que em sua participação mencionasse quais
são as ações promovidas pelo Ministério Público Estadual referente a
temática do preço dos combustíveis. Com a palavra o ilustre promotor de
justiça estadual do Consumidor dr. Ramon, agradeceu inicialmente pelo
convite feito pela CEE, sendo muito importante este intercâmbio entre
Ministério Público Estadual e Câmara Municipal visando atingir o bem comum
que é o bem estar da população, destacando que a Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor está atuando continuamente, justificou que os
trabalhos referente a temática dos combustíveis se iniciou nesta promotoria
comotitular dr. Carlos César Barbosa se afastando para exercer a função de
vice-prefeito oportunidade em que o promotor Ramon em companhia do dr.
Carlos Goulart assumiram esta promotoria do consumidor. Enfatizando que na
época do dr. Antonio Carlos César Barbosa foi realizada intensa investigação
sobre a questão relacionada ao alinhamento de preços de combustíveis pelos
postos de Ribeirão Preto, foi apurado no inquérito civil público ficando bem
caracterizado a existência de quartel, consequentemente o Ministério Público
ajuizou diversas ações contra todos os postos que na visão do Ministério
Público praticavam este alinhamento de preços contra o interesse dos
consumidores, em que tais ações ainda tramitam em diversas varas cíveis
muitas destas ações se centralizando na 9º Vara Cível, em que a maioria das
ações movidas contra os postos está na fase de instrução, tendo como
principal prova que será produzida é a realização de perícia por perito do
Juízo, em foram ofertados os quesitos a serem respondidos pelo perito,
ficando o Ministério Público no aguardo do advento aos autos das perícias
realizadas sendo esta a primeira preocupação do Ministério Público para
apurar alinhamento de preços. Além disso, no final de 2017 a Promotoria do
Consumidor observou eventual aumento abusivo de preços dos combustíveis,
evidenciando que foi modificada a maneira de prefixação de preços pela
PETROBRÁS, mas o mesmo tempo o Ministério Público resolveu por bem
instalar inquérito civil público para investigar se existe abusividade ou não
nestes aumentos de preços, destacando que tanto a Constituição Federal
quanto a lei do consumidor veda o aumento arbitrário dos lucros, e ocorrendo
o aumento arbitrário dos preços estará ocorrendo esta violação legal, e se
identificada esta situação ocorre a investigação sobre outro objeto não mais
quanto ao alinhamento de preços mas relacionada a abusividade da
precificação motivo pelo qual instaurou inquérito civil oficiando em 2017 ao
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PROCONpara requisitar informações sobre a venda dos preços e custos dos
combustíveis no último bimestre de 2017 referente a todos os postos de
combustíveis com o propósito de identificá-los, requisitando também ao
PROCON também fiscalização por amostragem, tendo como intuito investigar
e verificar se determinado posto aumentou os preços dos combustíveis de
forma justificada ou se este aumento foi infundado e valendo-se desta
oscilação acabou por aumentar o preço de maneira abusiva, aguarda o

Ministério Público o retorno destas informações do PROCON, e apurando
estes dados traçar a linha de investigação para de forma bem serena para
verificar se houve ou não este aumento abusivo de preços. Por isso, é tão
importante o trabalho desta CEE que será de grande valia para levantar
informações para auxiliar a promotoria na busca da Justiça apurando esta
suposta irregularidade, enfatizando que o Ministério Público não sairá punindo

por achismo, pois são promotores de justiça e não de acusação, em que
somente atuará na certeza de que houveirregularidade caso contrário poderá
ser arquivado o inquérito civil que por sinal ocorre com frequência mas
colhendo provas e verificado a existência de fatos que levaram a ocorrência
de qualquer dano ao direito difuso o Ministério Público ofertará a competente
Ação Civil Pública requerendo a indenização ou reparação da lesão
verificada. O vereador presidente destacou o trabalho do IPEM e obtendo
informações em que foram investigados 19(dezenove) postos em que
17(dezessete) estavam regular e O4(quatro) postos foram autuados
demonstrando a complexidade da questão em análise, destacando também
que nos documentos e informações obtidas na CEE de 2015 tendo na
presidência o ex vereador Samuel Zanferdini, em que na época a Polícia Civil

por meio do inquérito civil informou ao Ministério Público que não ocorreu
alinhamento de preço naquela época, agora quanto ao caso do IPEM se
relaciona a questão técnica das bombas com 160ml a cada 20 litros, com isso
indagou qual o procedimento Ministério Público e se ocorrerá alguma
providência com relação a atuação do IPEM. O convidado destacou que
relacionado ao IPEM se refere a qualidade e quantidade que é muito comum
e previsto no CDC exemplificando o caso da distribuidora de café quando
exercia a função de promotor em Orlândia em que foi constatado que o

pacote de 01kg na realidade tinha 900gm e ainda possuía outros elementos
como casca, fazendo com que o consumidor desta marca fosse duplamente
penalizado, pela quantidade e qualidade do produto, e com relação ao
combustível também ocorre a mistura da gasolina, álcool com outros produtos
para aumentar a rentabilidade dos postos e também a quantidade fornecida :,
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quando a bomba não possui aferição correta, por essa razão do IPEM em
Ribeirão Preto fizeram força tarefa inclusive com o apoio dos escritórios de
São Carlos, Araraquara, em que o procedimento do Ministério Público é
receber do IPEM os termos de infração apurados e instaura inquérito civil

público para cada posto identificado propondo um TAC ou ação civil pública.
O vereador presidente solicitou o fornecimento desta documentação do IPEM

ao Ministério Público para anexar a CEE. O promotor convidado afirmou que
poderá fornecer esta documentação, porque é pública e poderá ser analisada
quando a CEE tiver interesse. O vereador presidente aos 21” destacou a
presença do vereador membro Jean Corauci. Em seguida concedeu a palavra
ao vereador membro Fabiano Guimarães perguntou ao convidado se existe
algum trabalho ou frente de investigação referente a identificação de
administração central ou núcleos desta suposta quadrilha para alinhamento
de preço com utilização até de motoboys para entrega dos preços que devem
ser praticados ou se resume apenas no levantamento de indicadores de
preços com vertente econômica. O convidado afirmou que quando da
investigação que precedeu as ações civis públicas referente o alinhamento de
preço não participou, porém, também é necessária criar linha de investigação
para identificar este alinhamento, mas por outro lado o convidado entende que
para demonstrar para o juízo a realidade dos fatos, não descartaria a
realização da prova pericial na questão do alinhamento demonstrando de
forma objetiva tecnicamente a ocorrência do ilícito, enfatizando que as duas
vertentes investigativas devem ser trilhadas. O vereador Fabiano Guimarães
destacou que diante dos relatos do convidado ocorre estas práticas de
alinhamento por núcleos, afirmando que na Câmara são recebidas denúncias
desta natureza utilizando até mesmo o artifício da ameaça. O convidado
afirmou que é necessário este procedimento investigativo mas difícil de ser
comprovado por medo das testemunhas ameaçadas. Com a palavra o
assessor parlamentar Ricardo lanelli do vereador Dadinho perguntou ao
convidado se os preços abusivos estão relacionados aos poços ou
fornecedoras. O convidado destacou que o ponto a ser apurado é justamente
nesta questão, em que também não pode ignorar o alinhamento de preço
pelas fornecedoras por essa razão o Ministério Público não afirma o
alinhamento por parte dos postos de combustíveis, somente investigando a
hipótese de alinhamento de preços com isso diante do novo cenário da
Política de Preços da Petrobrás oscilando os preços se os preços estariam
usurpando desta situação, o que causa grande preocupação porque o dono
do posto de combustível tendo ciente desta Política de Preços, aumentando o*E
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preço dos combustíveis sendo elemento ou justificativa técnica relevante. O"

vereador presidente destacando ainda a questão da oscilação de preços
mencionou o posicionamento do ministro de Energia para investigar tais
práticas, se confirmado poderá configurar abuso do poder econômico. O

vereador presidente perguntou ao convidado qual o momento para entregar
as documentações que a CEE já possui e ainda receberá ou após a
conclusão dos trabalhos por meio do relatório final. O convidado afirmou que
não existe uma regra, dependendo da relevância da informação, em que
existindo uma informação já concreta poderá ser apresentada ao Ministério
Público, se a informação ainda precisa ser melhor apurada seja apresentada
com relatório final, no caso de notas fiscais poderá ser encaminhada a
Receita Federal ou Fazenda Estadual dada a tecnicidade da questão
tributária. O vereador Dadinho ressaltou que quanto as distribuidoras o

delegado da Receita Federal dr. Glauco descartou sendo inexistente quanto a
questão de abusividade de preços. O vereador Fabiano perguntou quais
serão os próximos passos da agenda da CEE. O vereador Dadinho afirmou

que ocorrerá a reunião com a Fiscalização Municipal, Estadual e delegado da
Polícia Civil a respeito do inquérito da Polícia Civil referente aos donos de
postos de combustíveis, finalizando as oitivas com o representante do
SINCOPETRO. O vereador Fabiano destacou que no transcorrer dos
trabalhos serão levantadas maiores informações sobre a questão que possa
utilizar a própria comparação com os gastos dos postos de outras localidades,
destacando a importância do delegado da Polícia Seccional e agradeceu
imensamente ao dr. Ramon por toda atenção e disponibilidade dispensada a
esta CEE. O vereador Jean Corauci fez os agradecimentos de praxe
justificando o atraso por força de compromissos anteriormente, agradecendo
também pela presença do dr. Ramon que esclareceu inúmeras dúvidas
levantadas pelos vereadores membros, sendo necessária esta contínua luta
pela questão envolvendo o preço dos combustíveis para mantê-lo sempre em
condições justas mesmo com o preço em queda provavelmente por causa do
início da safra. O convidado promotor de Justiça do Consumidor dr. Ramon
reiterou os agradecimentos decorrente da oportunidade de estar presente
reunião, enaltecendo que este trabalho é para valorizar os empresários
honestos, buscando separar o joio do trigo. O vereador presidente destacou
que esta CEE ainda aguarda as informações levantadas pelo PROCON que
oficiou aos 162 (cento e sessenta e dois) postos de combustíveis para
apresentação da documentação necessária em relação a comparação dos
preços de combustíveis de Ribeirão Preto, bem como dofo da
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Receita Federal dr. Carlos Filipine que se comprometeu os dados não
sigilosos referente a questão objeto desta CEE. Por fim agradeceu a presença
do assessor parlamentar Ricardo lanell;, Ramalheiro Júnior que foi o
responsável em incentivar a instalação desta CEE, e aos demais presentes
nesta reunião, principalmente ao convidado promotor de Justiça do Direito do
Consumidor por todas as informações prestadas e aquelas ainda que serão
oportunamente fornecidas que serão muito importantes, destacando que por
tratar-se de CEE não tem o que temer pois busca apurar a verdade dos fatos
tentando identificar os bons e maus comerciantes do ramo de combustível e
apresentação ao Ministério Público. Nada mais havendo foi encerrada a
reunião da CEE, às 14:18 horas, da qual, para constar lavrou-se a presente
ata, que, depois de lida e aprovada vai por todos assinada, sendo gravada
integralmei or meio audiovisual, a qual foi mim digitada Luiz Fernando
Peres( ) auxifiar legislativo cargo efetivo destá CMRP.
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