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ESTADO DE MATO GROSSO00 SUL

cÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEOO
PLENÁRIO DAS DELffiERAÇÕES

Recebemos
16/02/2017

residente·
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) Projeto Decreto Legislativo
) Projeto de Resolução

( ) Requerimento
( x) Indicação
( ) Moção
( )Emenda
( ) Pedido de Informação

Pedido de Providência

INDICAÇÃONO.00712017

Os Vereadores, AGNEI ALVES DA CONCEiÇÃO, THOMAZ JOHNSON
ABDONOR, ANTONIA FRANCISCA BORGES DE CARVALHO BARBOSA e ARINO
JORGEFERNANDESDEALMEIDA autores da presente requerem que, ouvido o Soberano
Plenário desta Casa de leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
FRANCISCODE PAULA RIBEIROJÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedodo Estado de
Mato Grosso do Sul, que seja enviado ao Projeto de lei Municipal aHerando para valor fixo ao
invés de percentual a cobrança da taxa de iluminação pública municipal na cidade de
RochedolMS.

JUsnFlCAnYA

A referida indicação é para que seja enviado a esta Casa de leis. com urgência,
um Projeto de lei Municipal para que seja alterado por valor fixo ao invés de percentual a
cobrança da taxa de iluminação pública, uma vez que esse tipo de projeto de lei é de
responsabilidade exclusiva do Executivo Municipal.

Nossa solicitação é para que todos os cidadãos do Município paguem de forma
isonõmica, pois atualmente os valores cobrados são em forma de percentual, então, os
comerciantes que pagam valores altos na conta de energia tem um percentual cobrado a
maior mas tem praticamente o mesmo serviço prestado. Sendo assim, considerando que é o
mesmo serviço para todos, sugiro a correção para que todos paguem o mesmo valor.

Plenários das Deliberações ·Ademar Gomes Sandim-, em Rochedo 20 de Fevereiro de 2017.

AGNEI~A CONCEIÇÃO
Vereador
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Vereador

Vereador

Av. EVANGELlNA VIEIRA DE SOUZA N° 663 - Tel (6713289 -1263 - CEP 79450-000 - Rochedo - MatoGrosso SUl
www.cmrochedo.ms.gov.br Email-cmrochedo@hotmailcom


