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Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

SI NTS 

TAR.O' 

Requeremos, após obedecidas às formalidades regimentais e ouvido 

o Soberano Plenário que esta Casa convide os representantes das Centrais 

Elétricas do Pará S/A - CELPA, no sentido de que venham participar de uma 

Audiência Pública no Plenário desta Casa, em data a ser agendada conjuntamente, 

para discutir os problemas de falta de energia elétrica que vêm afetando 

constantemente os consumidores no Município de Moju. 

JUSTIFICAÇÃO 

Temos a honra de apresentar aos Nobres Colegas a presente proposição 
que tem por objetivo a realização de uma audiência pública com a presença de 
representantes da Celpa a fim de que seja esclarecido, debatido e ao mesmo tempo 
sejam apontadas soluções para os problemas de constante falta de energia elétrica que 
vem ocorrendo em nosso Município. 

Ocorre que nos últimos meses as falhas no fornecimento de energia 

elétrica há muito tem ultrapassado os padrões tidos como aceitáveis. 

Como todos sabemos as falhas constantes no fornecimento de energia 
elétrica causa problemas de toda ordem ao comércio, às indústrias, ao serviço público e 
ao consumidor em geral, sem falar nos prejuízos com a perda de produtos, de insumos e 
dos equipamentos elétricos. 

Nesse sentido entendemos que é papel de deste Poder Legislativo, como 
legítimo representante do povo mojuense buscar junto aos responsáveis pelo 
fornecimento da energia elétrica os devidos esclarecimentos, bem como as soluções 
para corrigir esse grave problema. 

São por essas razões que solicitamos a aprovação do presente 

requerimento a fim de que a Mesa Diretora desta Casa convide os representantes da 
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CELPA para participarem de uma Audiência Pública, em data a ser agendada 

conjuntamente, para que sejam prestados os devidos esclarecimentos e apontadas as 

soluções que o caso requer. 

Esperamos, assim, contar com o apoio dos Nobres Colegas à presente 
proposição por se tratar de relevante interesse para o Município. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda, em 14 de agosto de 2018. 

Durval Pan 
Vere 

12(tei.“ 
Maria Nile a ac eco Bitencourt 

Vereadora 
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