CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM
Vereador José do Carmo Trindade (Zé Justo)
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 00.828.886/0001-66

Ata da 13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim, aos
quinze dias do mês de Setembro de dois mil e quinze, às 19:00 horas,
realizou-se na sede da Câmara Municipal “José do Carmo Trindade”, sito Rua
das Oliveiras, 135, sessão pública, onde os vereadores reuniram-se
ordinariamente, sob a Presidência do Sr. Wanderson Alessandro Ribeiro,
tendo como secretário o vereador Isaac Borges da Rosa e contaram com a
presença dos vereadores: Donizeti Silva da Rosa, Mauro de Almeida Ribeiro,
Roberto Carlos da Silva, Jenner Charles Rennó, Lucas Camargo dos Santos
e Rogério de Oliveira Tenório. Esteve ausente o vereador Osmar de Jesus
Souza. Havendo número regimental o Sr. Presidente declara aberta a
sessão. Solicita ao vereador Rogério que faça a leitura do texto de reflexão.
Consulta o plenário para dispensa da leitura da Ata, havendo consenso
solicita a leitura da Pauta da Sessão: Esclarecimento sobre a energia elétrica
em Sapucaí Mirim pelo representante da CEMIG. Ato contínuo o Sr.
Presidente consulta o plenário, para verem a possibilidade de distribuir o
Projeto de Lei Nº1295/2015, haja visto a urgência na aprovação do referido,
havendo consenso distribui as Comissões de Constituição Justiça e Redação
e Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para análise e
emissão de pareceres. O Sr. Presidente comunica aos vereadores e
munícipes presentes que nesta sessão, excepcionalmente, não irá colocar
nenhuma proposição em discussão e votação, já que nesta noite tem a honra
de receber na Câmara Municipal o Sr. Carlos Roberto de Castro Pereira,
agente de relacionamento com o poder público, da Cemig da cidade de
Itajubá/MG, para esclarecimentos a respeito da taxa de iluminação pública de
nossa cidade. O Sr. Carlos Roberto inicia seu pronunciamento
cumprimentando a todos os presentes. Explica o que é de responsabilidade
da CEMIG e as que são da prefeitura. Fala que a arrecadação da taxa de
iluminação pública é para quitar as despesas. Informa que o último aumento
concedido pelo governo foi por conta da dos problemas hidrológicos e
acredita que esses valores serão reduzidos quando está crise amenizar. Faz
algumas comparações com municípios vizinhos, referente aos valores
cobrados da taxa de iluminação pública. Na seqüência o Sr. Presidente abre
a palavra aos vereadores os quais apresentaram seus questionamentos
referentes aos valores e a forma como vem sendo cobrado à taxa de
iluminação pública os quais foram respondidos e na oportunidade
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apresentaram também algumas sugestões para reduzir esses valores. O Sr.
Presidente em nome de todos os vereadores, agradece o Sr. Carlos, a sua
gentileza, a sua disponibilidade de estar presente nesta na sessão. E não
havendo mais nada a ser dito e discutido entre os edis presentes, o Senhor
Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada esta sessão,
da qual lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelos
Edis presentes.

Sala das Sessões, 15 de Setembro de 2015.
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