
Requerimento nº 21/2018

Os vereadores que este subscrevem requerem, na forma regimental, e depois de

ouvido o Plenário, que o Poder Executivo, através do setor competente, informe a respeito dos

valores arrecadados e dos investimentos realizados através da Cosip – Contribuição para o

Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Considerando que no ano de 2015, através da Lei

Complementar nº 46/2015, foi criada a Cosip, com alteração em 2017 pela Lei Complementar

nº 61/2017, onde diz em seu art. 4º, §2º, “em caso de excesso de arrecadação, fica o Chefe do

Executivo Municipal autorizado a investir o respectivo montante em ampliação de rede de

energia elétrica”. Desta forma requerem as seguintes informações:

1) Qual é a arrecadação mensal da COSIP no ano de 2018, até o primeiro trimestre de 2019?

2) Quais foram os investimentos em ampliação de rede de energia elétrica realizados desde a

aprovação da lei?

3) Qual o saldo atual dos valores arrecadados pela COSIP?

4)  Outras  informações  que  por  ventura  sejam  oportunas  de  serem  prestadas  por  essa

Administração, que possam aprimorar ainda mais o teor do presente requerimento.

Justificativa

Tal requerimento se faz necessário, haja vista que munícipes procuraram tais

vereadores para que esta situação seja esclarecida. 

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itapoá, 12 de abril de 2019.

           
          Janayna Gomes Silvino                Ezequiel de Andrade                  Osni Ocker 
                Vereadora – PR                          Vereador – PR                    Vereador – PR
             [assinado digitalmente]                          [assinado digitalmente]              [assinado digitalmente]

     Thomaz Willian Palma Sohn           André Vinicius Araújo     Geraldo Rene Behlau Weber 
              Vereador – PSD                            Vereador – PSD               Vereador -  PSDB
           [assinado digitalmente]         [assinado digitalmente]    [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para consultar a
autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador 
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