CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, apresenta à judiciosa
apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o
seguinte:

PROJETO DE LEI Nº

03/2015

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE CARTAZ
NOS POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS SEDIADOS NO MUNICÍPIO
DE PORECATU, COM INFORMAÇÃO SOBRE O PERCENTUAL DA DIFERENÇA
ENTRE OS PREÇOS DE GASOLINA E DO ETANOL.
Artigo

1º

-

Ficam

os

postos

revendedores

de

combustíveis estabelecidos no Município de Porecatu, obrigados
a afixarem, em local visível para o consumidor, cartaz ou
letreiro informando o valor em percentual do preço do etanol
hidratado em relação ao preço da gasolina.

§ 1º - O cartaz ou letreiro que trata o caput do
artigo deverá ser afixado ou adesivado, com letras e números
em tamanho visível ao consumidor, nas bombas de combustível.

§ 2º O cartaz ou letreiro deverá conter a seguinte
informação:

"Senhor(a)

Consumidor(a),

o

percentual

do

preço do etanol (álcool) em relação ao preço
da gasolina é de ___%. Em sendo o valor do
percentual
cento),

maior
torna-se

que

70%

mais

(setenta
econômico

por
o

abastecimento com gasolina".
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Artigo 2º - As infrações às normas desta Lei ficam
sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem
prejuízo

das

de

natureza

civil,

penal

e

das

definidas

em

normas específicas.

Artigo 3º - Os custos referentes à confecção e
instalação do cartaz ou letreiro que trata o art. 1º ficarão a
cargo do estabelecimento revendedor de combustível.

Artigo
regulamentará

4

esta

Lei

-

O
no

Poder
que

Executivo

couber,

no

Municipal

prazo

de

60

(sessenta) dias a partir da publicação desta lei, a fim de
garantir sua execução, principalmente no que tange às sanções
administrativas estabelecida pelo município.

Artigo 5 - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2015.

WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR
VEREADOR

Apoiamento:
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JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei visa obrigar a
afixação, nos postos revendedores de combustíveis, de
cartaz com informação sobre o percentual da diferença
entre os preços da gasolina e do etanol.
Essa
informação
passou
a
ser
muito
relevante com o advento dos veículos bicombustíveis,
que podem ser abastecidos tanto com etanol quanto com
gasolina. Saber qual a diferença percentual entre os
preços é importante pois, segundo especialistas, o
abastecimento com etanol somente é economicamente
vantajoso quando o preço não exceder a 70% (setenta por
cento) do preço da gasolina.
A presente proposta, caso seja aprovada,
evitará que o consumidor precise fazer operação para
identificar qual a opção de menor custo, levando-se em
conta o desempenho do veículo. Isso garantirá a
informação necessária para que os cidadãos possam
realizar a melhor escolha.
Diante do exposto, peço o apoio dos nobres
pares desta Casa, para que aprovem o presente Projeto
de Lei, que visa a garantia de informação aos
consumidores.

WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR
VEREADOR
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