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INDICAÇÃO N°. 087/2017

LI DO '
NA SESSÃO DE
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- PRESIDENE·

N°: 087/2017

Os Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE
REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, PEDRO LUIS DA
SILVA ALMEIDA e VITAL ALVES DOS SANTOS, autores da presente
Indicação, requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis,
seja encaminhado Expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE
PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo-MS, com cópia
ao Excelentíssimo Senhor ANDRÉ IRALA MOREIRA, Comandante do
Pelotão da Polícia Militar de Rochedo-MS, para fazerem abordagem em
conjunto, caso seja necessário, em veículos que vendem gás de cozinha
(GLP), em caminhões, nas ruas de nossa cidade..

De acordo com alguns comerciantes, esses vendedores avulsos não
pagam os devidos impostos, não são licenciados para tal prática, o que
culmina na exposição da população a perigo inaceitável e ainda prejudicam
os comerciantes locais que são obrigados por força de lei a obterem além do
alvará de funcionamento, uma licença especifica junto a cuja regulamentação
perante a ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural ei
Biocombustíveis. vt

JUSTIFICATIVA 4
A presente Indicação tem o objetivo de verificar sobre a legalidade ou

não de tal prática comercial nas ruas de nosso município e sobre a adoção
das medidas legais pertinentes a cada caso em particular, haja vista os ~
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perigos e a necessidade de adequação para que o comercio seja realizado
de forma a não colocar em risco nem os vendedores, nem os consumidores
do produto.

o Gás Liquefeito de Petróleo, mais conhecido como GLP, é produto
derivado de petróleo e de consumo mais popular em nosso país, sendo o
principal combustível de uso doméstico, pois é utilizado diariamente em
quase 1000/0 (cem por cento) das residências dos brasileiros para o preparo
de alimentos e outros.

Os consumidores dos segmentos comerciais e residenciais podem
comprá-lo nos pontos de venda varejista, que para tal pratica devem ser
devidamente cadastrados e regularizados junto a Municipalidade, ao Estado
e a ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que
regula as atividades relativas ao abastecimento nacional de gás liquefeito de
petróleo, destaca-se que para o comercio do GLP são necessárias, além das
licenças especificas, que o varejista observe as normativas de segurança e
responsabilidade técnica a fim de garantir a segurança do armazenamento,
transporte e venda do produto.

Dessa forma, não é lícito a revenda desse produto, sem o devido
licenciamento e o pagamento de todos os tributos devidos, sob pena de lesar
o comércio local, em decorrência da diferença menor de preços praticado
pelos vendedores ilegais.

Plenário das Deliberações "AdemarGomes Sandim", em Rochedo 12 de Setembro de 2017.
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O LUIS DA SILVA ALMEIDA

Vereador
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