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Requerimento nº 2/2019 

“Solicita informações sobre a rede elétrica no Bairro dos Oliveiras.” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

Considerando que a prestação de serviço da distribuidora de energia, ELEKTRO, no 

município de Piedade, apresenta-se muito aquém do que é descrita no seu perfil oficial 

(https://www.elektro.com.br/sobre-a-elektro/perfil): “Distribuir energia é levar mais vida para as 

pessoas. Nós acreditamos nisso e, portanto, investimos constantemente na melhoria contínua e na 

capacitação de nossos colaboradores.” 

Considerando que os investimentos em melhoria contínua não vêm ocorrendo na 

prática, sobretudo na zona rural, haja vista a infraestrutura precária da rede elétrica do Bairro 

dos Oliveiras, onde os fios e postes da rede estão em péssimas condições. 

Considerando que os moradores desse Bairro estão indignados com o descaso da 

distribuidora de energia, e para tanto já solicitaram à ELEKTRO a substituição da atual rede 

por uma que seja protegida e segura. Com essa medida, minimizaria as constantes 

interrupções desse serviço público essencial, principalmente quando chove ou venta no local. 

Considerando os relatos de diversos moradores do bairro em relação às quedas de 

energia, em que o reestabelecimento acontence muito tempo depois, acarretando prejuízos 

financeiros, tais como a perda de alimentos perecíveis, defeitos em aparelhos eletrônicos, 

entre outros. 

 

Requeiro à Mesa, ouvido o Egrégio Plenário e atendidas às demais disposições 

regimentais, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal para cobrar da ELEKTRO os seguintes 

questionamentos: 
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1. Quais os Bairros estão no cronograma dos investimentos de melhoria contínua para a 

substituição da rede elétrica?  

2. O Bairro dos Oliveiras consta nesse cronograma? Se sim, quando terá início a 

execução do serviço? 

3. Quais os procedimentos estão sendo feitos para solucionar esse problema da rede 

elétrica no Bairro dos Oliveiras? 

 

 Requeiro, ainda, que seja encaminhado a esta Casa somente informações de domínio 

público. 

 

Justificativa: 

 

O vereador que este subscreve, após atender aos moradores e ouvir suas 

reivindicações, recebeu um abaixo-assinado, que se encontra em anexo, pedindo uma solução 

definitiva das frequentes quedas de energia, devido à precária rede elétrica do bairro. 

Nesse sentido, faço o presente Requerimento para que a Prefeitura oficie a ELEKTRO 

e, assim, os moradores possam ter uma resposta digna e satisfatória ao seu pleito. 

 

 

 

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

     Alex Pinheiro da Silva 

     Vereador (PTB) 


