
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

 

MOÇÃO DE APELO Nº 019/2021 

DE 08/11/2021 

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

 

 EMENTA: MOÇÃO DE APELO as autoridades dos Poder 

Executivo e Legislativo do Estado de São Paulo, pela 

redução no percentual das alíquotas de ICMS incidentes 

sobre os combustíveis; Gasolina, Óleo Diesel, Álcool, Gás 

Natural e Gás de Cozinha, no âmbito da comercialização 

e do consumo no território de São Paulo. 

 

 Senhor Presidente, Senhores Vereadores:  

 

 CONIDERANDO QUE:  

Os impostos incidentes sobre as energias de origem 

fóssil em São Paulo e nos outros estados brasileiros 

encarecem os derivados de petróleo na chegada ao con-

sumidor, inviabilizando muitas atividades produtivas e 

dificultando a vida de todos os cidadãos; 

Os transportes da produção agrícola, o acionamento 

de equipamentos na aquicultura, na indústria e na cocção 

de alimentos nas residências geram custos muito altos aos 

paulistas; 

Assim sendo, há a necessidade de toda a classe 

política, em especial dos vereadores das diversas cidades 

da nossa região, dos parlamentares estaduais, para 

sensibilização do Governo do Estado de São Paulo, de forma 

que se decida pela redução dos impostos incidentes sobre 

os combustíveis; Gasolina, Óleo Diesel, Álcool, Gás 

Natural e Gás de Cozinha, no âmbito da comercialização 

e do consumo no território de São Paulo. 
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Diante do Exposto, GUILHERME, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, REQUER a mesa 

satisfeitas às formalidades regimentais e ouvido o douto 

Plenário para que enviada MOÇÃO DE APELO as autoridades 

dos Poder Executivo e Legislativo do Estado de São Paulo, 

pela redução no percentual das alíquotas de ICMS in-

cidentes sobre os combustíveis; Gasolina, Óleo Diesel, 

Álcool, Gás Natural e Gás de Cozinha, no âmbito da 

comercialização e do consumo no território de São Paulo. 

Que do deliberado seja dado ciência, ao Governador 

do Estado de São Paulo, aos Deputados da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo e aos Vereadores das 

Câmaras Municipais da região. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 08 de 

Novembro de 2021. 
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