
Exmª.  Srª. 
IVONE PORTELA 
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta. 

 

Laranjeiras do Sul, em 24 de Abril de 2014. 
   
 

A Vereadora que o presente subscreve, usando de suas atribuições 
legais que o cargo lhe confere, vem perante a presença de Vossa Excelência, para que 
após ouvido o Douto Plenário, em conformidade com a legislação vigente REQUERER o 
que segue: 

   
REQUERIMENTO N.º  023/2014. 
 

EMENTA:  Requer do Poder Executivo informações a 
respeito da arrecadação da Taxa de Lixo com forma de 
cobrança alterada pela Lei nº 74/2013. 

 

Considerando a função legisladora e fiscalizadora que exercemos, e ainda, na condição de 
legítimos representantes da população, atendendo a reclamações efetuadas por munícipes 
junto a esta Casa de Leis em ato de protesto na ultima sessão ordinária do dia 14 de abril de 
2014, REQUEREMOS que o Poder Executivo de Laranjeiras do Sul nos envie as 
informações: 
 
1 - Quantos hidrômetros medidores de água estão cadastrados em nossa cidade? 
2 - Qual o valor atual de arrecadação considerando-se a aplicação da nova lei? 
3 - Qual o custo mensal da coleta e destinação do lixo pelo município? 
4 - Em caso de sobra de recursos, pergunta-se qual será a aplicação do saldo dos recursos 
arrecadados? 
5 - Em caso de reclamação sobre cobrança de altos valores, qual é o servidor responsável pelo 
atendimento ao publico? 
6 - Se esta sendo dado andamento ao pedido de isenção aos munícipes de baixa renda e 
aposentados, como indicado por esta Casa de Leis? 

 

Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já 
antecipamos nossos sinceros agradecimentos. 
   

Atenciosamente,  
 

IVONE PORTELA 
Vereadora PT 

 
DARCI MASSUQUETO    JUNIOR GURTAT   ZEZO MARIN 
Vereador PMDB            Vereador PMDB   Vereador PSDC 

 
DANIEL GIACOBO CARLOS A. MACHADO   CLARICE VIOLA    
Vereador PR       Vereador PTB               Vereadora PPS               

 
ALDEMAR BECKER        ELTON RUTHS          SILVANO PEREIRA 

Vereador PSDB               Vereador PPS           Vereador PT 
 

EVERSON MESQUITA      MARIVALDO CAPRINI    LAURECI LEAL 
Vereador PP                    Vereador PSDB                Vereador PT  

 


