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PROJETO DE LEI Nº. 

Acrescenta artigo a Lei 4.007 de 26 de 

Dezembro de 2002. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais: 

D E C R E T A : 

 

Art. 1º A Prefeitura Municipal deverá disponibilizar em seus sítios eletrônicos e mural da 

Prefeitura, bem como no Portal da Transparência, os valores arrecadados na fatura de energia 

elétrica e arrecadados e repassados pela Concessionária de Energia Elétrica referentes à 

contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, taxa de iluminação pública, 

COSIP. 

 

Art. 2º A Prefeitura Municipal fica obrigada a enviar mensalmente à Câmara Municipal 

relatório com os valores arrecadados e repassados pela Concessionária de Energia Elétrica – 

Taxa de Iluminação Pública “COSIP”, referidos no artigo anterior.  

 

Art. 3º A Prefeitura Municipal fica obrigada a enviar mensalmente à Câmara Municipal 

relatório detalhado dos serviços custeados com os valores arrecadados pela Taxa de 

Iluminação Pública “COSIP”, bem como número do processo que ensejou tal gasto.  

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
  

Palácio Legislativo, 12 de Março de 2018. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
   

 

Senhor Presidente, 

 

Nobres Vereadores, 

 

Tal PL busca dar maior transparência a arrecadação e aos gastos com o Custeio dos 

Serviços de Iluminação Pública, taxa de iluminação pública, COSIP. 

Esse imposto (mais um dos tantos que oneram a vida do munícipe) existe para 

financiar a iluminação pública na cidade, seus postes, luminárias, etc, mas muitas vezes tem 

sua finalidade desviada. 

Nos últimos tempos, uma das maiores conquistas do Estado brasileiro foi a maior 

transparência no controle dos bens e recursos públicos, com especial evidência nas matérias 

financeira e tributária. Trata-se de uma tarefa de todos, Administração Pública e cidadãos, o 

cumprimento fiel ao Princípio da Publicidade no trato da arrecadação de tributos e demais 

receitas, assim como dos gastos públicos. 

 

Por estas razões, solicitamos a Vossas Excelências apoio na aprovação deste Projeto 

de Lei. 

 

 
 Palácio Legislativo, 12 de Março de 2018.   

 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


