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REQUERIMENTO N.º 019/2017 
 

 

 

EXMO.SR. 

ANTÔNIO CARLOS FRANCELI 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUN. DE OURO FINO 

 

 

Os Vereadores que a este subscrevem, em atenção ao dispositivo regimental 

estipulado no Art. 193, § 3º, inciso X,  vem REQUERER, ouvido o soberano plenário 

desta casa, seja encaminhado ao Sr. Diretor do DMAAE Bruno Zucareli ofício para que 

nos sejam envidados as seguintes informações: 

 

1) Porque o DMAAE não cobra apenas pela quantidade de água que o usuário 

efetivamente utiliza? 

2) Porque existe a tarifa mínima?  

3) Que estudos foram feitos para se definir a quantidade de 15m3 como o 

mínimo utilizado pelo usuário? 

4) Existe algum estudo que vise diminuir o valor mínimo a ser pago pelo 

usuário? 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Nossa população já está muito sobrecarrega de taxas e impostos. No caso da 

energia elétrica, por exemplo o usuário pela pelo que gastou, pelo que utilizou, é justo 

isso; quem gasta mais paga mais e quem gasta menos paga menos. Agora com a água é 

diferente, existe a tarifa mínima, que independente da pessoa gastar ou não ela tem que 

pagar. O mínimo de 15m3 é bastante elevado, pois muitas residência não gastam essa 

quantidade. Esta Câmara municipal há muito tempo tem reivindicado junto ao DMAAE 

que cobre apenas por aquilo que o usuário realmente consome, inclusive o atual diretor 
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do DMAAE que foi vereador nesta casa, fez desta demanda uma de suas bandeiras. O 

clamor da população é legítimo e justo por isso se faz necessário o presente 

requerimento para que possamos dar uma resposta a sociedade. 

Ouro Fino/MG, 31 de agosto de 2.017. 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves. 

 

Vereador Antônio Carlos Franceli  Vereador Antônio Ricardo Alves  

 

Vereador Aparecido Rodrigues  Vereador Benedito Urias Felix 

 

Vereador Israel Modesto Barbosa  Vereador José Maria de Paula 

 

Vereador Márcio Daniel Igídio  Vereador Paulo Luis Cantuária 

 

Vereador Rafael Francisco da Silva  Vereadora Rosangela Tonon 

 

Vereador Vanderlei Candido de Almeida 

 


