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PROJETO DE INDICAC~0 N? 009/2022, DE 03 D 

O Vereador que a este subscreve vem ~ presen~a de vossas 

excel~ncias nos termos das disposi~~es gerais do regimento interno desta 

casa legislativa que aps aprova~o em plenario INDICA ao prefeito 

municipal de Or~s, ATRAV~S DE PROJETO DE LEI QUE: 

1. Estabele~a no municipio de Or~s tarifas fixas de cobran~a da 

ilumina~~o pblica para as diversas classes de consumo, 

(residencial, residencial baixa renda, rural, comercial e 

industrial), mantendo a isen~~o para a classe rural, e buscando 

a isen~~o ou tarifa reduzida para a classe residencial de baixa 

renda, ambas as isen~~es custeadas com recursos publicos 

municipais, sem a transfer~ncias dos valores onerados para as 

demais classes. 

2. Torne obrigat~ria a instala~~o imediata de lumin~rias em todas 

as unidades de consumo que pagam a taxa e no tem a 

luminria instalada ou a suspen~~o imediata na cobran~a da 

taxa de ilumina~~o pblica at~ a instala~~o das mesmas 

3. Estabele~a prazo m~ximo de 5 dlas uteis para manuten~~o ou 

reposi~~o de luminrias com defeito, o prazo correra a partir 

da data da reclama~~o de qualquer usu~rio do servi~o. 
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municipio de Oros a contribui~~o de 1. A lei municipal 85/2016, instituiu no 

ilumina~~o publica 
2. Entendo que a contribui~~o de iluminaco pblica ~ obrigatria porem ela deve ser 

condicionada ao beneficio recebido pelo pagamento desta contribui~~o, porem 
muitos usu~rios no nosso municipio paga essa contribui~~o sem usufruir desse 
direito, principalmente os usurios da zona rural que n~o tem as lumin~rias 

instaladas nos postes de suas resid~ncias, e nem t~o pouco usa ou usa muito pouco 
as vias pblicas urbanas durante a noite 

JUSTIFICATIVA: 
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3. Entendo que a tarifa deve ter um valor fixo, levando em considera~~o que 0 

consumo de energia das lumin~rias e os custos de manuten~~o das mesmas n0 
oscilam de acordo com o consumo nas unidades, dessa forma no faz sentido a 

tarifa ser proporcional ao consumo dos usu~rios. 

4. Entendo tamb~m que as familias carentes que muitas vezes n~o se disp~e de 
recursos para manter se quer as necessidades b~sicas da casa, essas familias por 

muitas vezes acumulam contas atrasadas levando inclusive ao corte do 

fornecimento, estas familias devem ser beneficiadas com a isen~~o da tarifa, 
cabendo ao municipio custear este beneficio. 

5. Diante dessas situa~es e outras que possam vir a discuss~o pe~o a0s 
companheiros vereadores dessa casa a aprova~~o deste projeto de indica~~o e em 

sendo aprovado a compreens~o da gest~o municipal a encaminhar o quanto antes 

projeto de lei a esta casa que trate destas e outras quest~es ligadas a ilumina~~0 

p~blica. 
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