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Senhora Presidente,
Senhores(as) Vereadores(as),

A

Vereadora CLENILDA CHAVES

apRÍCfO, no uso de

suas atribuições

constitucionais e regimentais, vem, com devido respeito e acatamento de estilo perante
Vossas Excelência. especialmente o art. 109, § 2',

VII do Regimento Interno, requerer a

aprovação pelo Soberano Plenário da presente Moção
PETROLEO BRASILEIRO S/A

-

de Repúdio em face

da

PETROBRAS, para o fim de repudiar às medidas

implementadas pela empresa pública que ensejaram o maior aumento do preço em 2021
do botijão do Gás Liquefeito de Petróleo

- GLP (gás de cozinha) ao consumidor. bem

como o valor do combustível, em especial do óleo diesel.

Diante do quadro de pandemia que assola o país, não é justo que a população

brasileiro, em especial os mais carentes" tenha que suportff

o valor mais caro

contabilizado neste ano, conÍ'orme se extrai dos dados levantados pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

-

ANP (l,i::,,,

.,...1,;II,,.:: ,". ,r.r,:r,..:r:,),

constando que os preços subiram antes mesmo de entrar em vigor o novo aumento de
5,9oÁ do Gás

Liquefeito de Perróleo (GLp).

Ademais, é opôrtuno destacar o valor aumenta ainda mais quando somadas

as

parcelas correspondentes à distribuição e revenda. além dos impostos estaduais (ICMS).

daí porque seria impoÍante que o valor do preço tlo combustível e do gás de cozinha
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respeitasse o eqúlíbrio econômico-financeiro da população, mormente diante do quadro

de calamidade pública provocada pela COVID-I9 e que afeta significativa a economia
dos cidadãos.

Outrossim, o aumento exagerado do combustível veiculm, especialmente o óleo

diesel, tem prejudicado substancialmente a renda dos camiúoneiros em razão da
defasagem no reajuste do valor do frete, contrapondo-se com o aumento desproporcional
do produto aos consumidores.

Diante do exposto, ÍequeÍ-se de Vossa Excelência que submeta a presente moção
de repúdio ao Plenario da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, com a finalidade de

REPUDIÀR as medidas implementadas pela empresa pública PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A

-

PETROBRAS que ensejaram o maior aumento do preço em 2021

do botijão do grís liquefeito de petróleo (gás de coziúa) ao consumidor, e do valor do
combustível, em especial do óleo diesel
Requer-se, após coúecimento em Plenrírio, que a Presidente da Mesa Diretora

encaminhe cópia da presente moção de repúdio à Presidência da PETROBRAS e à
Direção-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
bem como publique em todos os meios de comunicação deste Poder Legislativo.

Tabuleiro do NortelCE. em 22 de Junho de 2021
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