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REQUERIMENTO N°.04/2020 

0 Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem 

perante Vossa Excelência, amparado nos artigos 218 aos 225 do Regimento Interno e 

atribuições da Câmara Municipal e demais disposições legais, também com base no 

artigo 5° (XXXIII) da Constituição Federal e da Lei Federal n° 12.527/2011 — a Lei de 

Acesso â Informação. 

CONSIDERANDO QUE, está ocorrendo com muita frequência a interrupção da 

distribuição de energia elétrica em nossa cidade, atingindo a grande maioria dos bairros 

da área urbana e também a área rural; 

CONSIDERANDO QUE, basta chover ou ventar, que já ocorre a falta de energia, 

ressaltando ainda que as chuvas e ventos não precisam ser fortes para gerar tal 

transtorno: 

CONSIDERANDO QUE, desde que a empresa Energisa, está na administração, 

a população de Alfredo Marcondes sofre com este problema. 

CONSIDERANDO QUE, frequentemente os cidadãos se queixam com a falta da 

energia, cobrando medidas explicativas e de rápida solução, afinal, existe vários casos 

que a falta de energia perdura por muitas horas, causando prejuízos aos consumidores; 

Empresas, Comércios do nosso Município. 

CONSIDERANDO QUE, é de conhecimento que este problema, não ocorre de 

hoje em nosso município, pois toda cidade, comércios, empresas, casa abrangidas pelo 

Grupo Energisa sofrem com a interrupção de energia com frequência, ou seja, este 

problema é público e notório por parte dos cidadãos que necessitam de respostas para 

o referido problema. 

CONSIDERANDO QUE, Tenho recebido, várias reclamações e pedidos de 

auxilio para melhorias nos serviços fornecidos por esta empresa, em vários casos os 

munícipes, empresários, comerciantes, relatam uma longa demora para o 

restabelecimento da energia, mesmo sendo comunicado ao  SAC  da empresa, 
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extrapolando em várias vezes o prazo máximo estabelecido pela empresa para o 

religamento da energia. 

Diante as indagações citadas, é de suma importância que o Poder Legislativo, 

obtenha respostas contundentes sobre esta problemática, para que possa transmitir 

com clareza aos cidadãos o que de fato está ocorrendo com a falta de distribuição de 

energia elétrica em nossa cidade. E responda de forma documental as seguintes 

perguntas. 

1. Energisa quais investimentos pretende realizar, para melhoria do 

município? 

2. Como é calculado o valor da tarifa, cobrado mensalmente dos usuários e 

consumidores? 

3. Quando ocorrem apag6es e o município fica sem energia por horas, 

porque não há nenhum abatimento nas contas de energia da população? 

4. Quem indenizará o consumidor, comerciante, empresário, que perder 

tudo que precisa de refrigeração? Maquinário? 

5. Os Medidores são aferidos corretamente, pois afetam faturamento e o 

custo adicionais e ilegais aos consumidores. Está tendo aumento 

excessivo na conta de energia? Se não, porque as contas de energia dos 

consumidores estão vindo muito altas? E por que não foi avisado os 

consumidores sobre o aumento? 

6. A Energisa fatura a conta por média de consumo, sem que o consumidor 

tenha dado causa para o impedimento da leitura do medidor? 

7. Como e dada a distribuição de multas, na conta de energia? 

8. 0 ICMS, imposto embutido nas contas de luz, a Energisa cobra por lei 

apenas sobre tarifas de consumo? Ou está sendo cobrado também sobre 

a tarifa de uso do sistema de transmissão, distribuição e outros? 

9. 0 medidor eletrônico permite abertura? Ele é lacrado de fábrica? E se 

estraga, ele e substituido? Tem como a Energisa alterar? 

10. Caso o consumidor acredite que o medidor está com problemas, devido 

ao grande valor de energia que está vindo para ele pagar, pode pedir 

perícia na empresa? 
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11. A Energisa é distribuidora de energia e o alto custo dela estaria aonde, 

pois sempre recai no bolso do consumidor, o valor alto a pagar? 

12. Onde se localiza o polo de distribuição de energia para o município de 

Alfredo Marcondes? Se existe há quanto tempo está em funcionamento, 

qual a capacidade dele? A redistribuição que alimenta o município atende 

a demanda, ela é exclusiva para o município ou é compartilhada? Se 

compartilhada, quais os municípios? 

13. E de conhecimento da concessionária que existem no município 

empresas, quais possuem maior necessidade de energia? Essa 

necessidade está sendo suprida? Se não, o por que não tem se tomado 

providências? 

REQUEIRO A MESA, ouvido o douto Plenário, nos termos regimentais, seja 

oficiado o Diretor Responsável do Grupo Energisa em Presidente Prudente, solicitando 

seu comparecimento nesta Casa de Leis, em dia que não ocorra Sessão Ordinária, para 

prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo, sobre o funcionamento da rede de 

distribuição de energia elétrica, como também explicar os motivos reais da queda 

frequente de energia elétrica no município de Alfredo Marcondes, junto com 

documentos, que abone tal explicação e esclarecimento a população. 

Sala das sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 12 de fevereiro de 2020. 

z 
Valdecir Soa dos Sa 

ereador 

APROVADO NA SESSAu 
DE IDE_Q_DE._.:20 
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