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REQUERIMENTO nº REQ - 46/2022
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)

Solicita ao Poder Executivo informações
referentes aos valores arrecadados com a
Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP.

Senhora Presidenta,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Considerando que em agosto de 2021 esta Casa Legislativa aprovou alteração de
dispositivos do Código Tributário do Município referente à Contribuição para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública - COSIP, a qual passou a vigorar em 1º de janeiro de 2022.
Considerando que a nova legislação alterou a fórmula do cálculo da COSIP, que
passou de uma tarifa fixa (residencial de R$ 5,35, comercial em torno de R$ 18,00 e
industrial de R$ 27,70), para uma cobrança proporcional ao consumo, sendo que
contribuintes que consomem até 50 quilowatts hora (kWh) estão isentos do pagamento.
Considerando que na época que a proposta foi apresentada a previsão do Executivo
era arrecadar em torno de R$ 28 milhões durante o ano 2022, o que representaria o dobro
do estimado para 2021, possibilitando maiores investimentos no sistema.
Considerando que para 2023 a legislação já prevê a progressão nas alíquotas, em
torno de 10% sobre o percentual cobrado atualmente, que varia de acordo com cada faixa
de consumo. A previsão é que as receitas geradas sejam na ordem de R$ 32 milhões.
Pelo exposto, e tendo em vista a relevância do tema, os subscritos fazem os
seguintes questionamentos:
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1) Tendo em vista que a COSIP é cobrada através da fatura mensal de energia
elétrica, com qual periodicidade a empresa concessionária do serviço repassa os valores ao
Município?
2) Quanto foi o montante total arrecadado com a COSIP durante o ano de 2021?
Detalhar mensalmente.
2.1) Qual foi o custo de operação do sistema de iluminação pública durante o ano de
2021? Detalhar mensalmente os valores despendidos com folha salarial, serviços,
investimentos, materiais e energia elétrica.
3) Quanto foi o montante total arrecadado com a COSIP entre os meses de janeiro a
junho de 2022? Detalhar mensalmente.
3.1) Qual foi o custo de operação do sistema de iluminação pública entre os meses
de janeiro a junho de 2022? Detalhar mensalmente os valores despendidos com folha
salarial, serviços, investimentos, materiais e energia elétrica.
3.2) Na hipótese da relação receita x custo, entre os meses de janeiro a junho de
2022, estar se mostrando superavitária, para qual área/serviços estão sendo destinados
estes recursos?
4) Quantos pontos de iluminação pública estão em funcionamento atualmente? E
quantos destes pontos possuem iluminação LED?
4.1) Quantos pontos receberam iluminação LED desde 1º de janeiro de 2022?
4.2) Em relação aos pontos que ainda não contam com a iluminação LED, quantos já
estariam aptos para serem modernizados com mão de obra própria da SMOSP?
5) Sabe-se que desde outubro passado as Secretarias de Gestão e Finanças e de
Obras e de Obras e Serviços Públicos tem trabalhado em conjunto com o BNDES para
estruturar um projeto de Parceria Público Privada para a iluminação pública. Em que fase
encontra-se esse processo? Existe alguma previsão de conclusão e envio da proposta à
Câmara Municipal?

Caxias do Sul, 26 de julho de 2022; 147º da Colonização e 132º da Emancipação Política.

JOSE PASCUAL DAMBROS (Autor)
Vereador - PSB
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