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O Vereador que este subscreve, de acordo com
as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson
Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor
Juner Cézar Pereira da Costa, Secretário Municipal de Fazenda e
Planejamento, solicitando que informe a esta Casa de Leis, o valor arrecadado
pela Municipalidade de Aparecida do Taboado com a Contribuição para o
Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, no período de janeiro a
julho de 2018 e quanto foi gasto com serviços de manutenção e aquisição de
materiais no mesmo período.
JUSTIFICATIVA
A COSIP foi instituída no ano de 2002. (Lei
Complementar nº 2, de 23 de dezembro de 2002).
Os serviços custeados de acordo com a lei,
compreende o consumo de energia destinada a iluminação de vias, logradouros e
demais bens públicos de uso comum e a instalação, manutenção, melhoramento e
expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades a eles
correlatos.
Sabemos que a contribuição cobrada
juntamente com a conta de luz mensalmente é um valor considerável; todavia,
muito pouco tem sido feito para melhorar o serviço, que é cada vez mais
deficiente.
Daí a razão de estar solicitando de Vossa
Excelência, que informe o valor arrecadado de janeiro a julho deste ano, bem
como o valor gasto com serviços de manutenção e aquisição de materiais, para
que possamos conhecer esta realidade e ajudar a encontrar um meio de
solucionar o problema da falta de iluminação pública em diversos pontos da
cidade, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 06 de agosto de 2018.
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