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MOCAO DE REPUDIO N° 001 / 2022

Senhores Vereadores:

Apresento, a apreciagao do egregio Plenario, observadas as formalidades 
regimentals, a presente MOQAO DE REPUDIO, contra a Empresa 
ENEL DISTRIBUIQAO DE SAO PAULO relatando as precarias condigoes e o 
pessimo servigo prestado aos moradores do nosso municipio.

Por meio deste, registramos nossa insatisfagao com referencia a presteza do 
atendimento dos servigos que deveriam ser executados de maneira eficiente por 
essa concessionaria.

E de conhecimento publico que existem falhas e descaso com a sociedade no 
que se refere ao empenho esperado, para solucionar erros e melhorar tais servigos

Considerando que diversos bairros estao sofrendo com a falta de energia por 
varias boras, e em algumas regioes como por exemplo o bairro do Ponunduva, 
Chacara Rosario, Florim no Centro, Polvilho, Jordanesia, entre outros o problema 
perdura por dias.

Considerando que os moradores tern sofrido as dificuldades causadas pela 
falta de luz, alem de prejuizos como: danos em eletrodomesticos, alimentos que 
estragaram por falta de refrigeragao, ha ainda pessoas que necessitam da energia 
eletrica para tratamentos de saude, ou seja, situagoes essenciais

Considerando: Que a falta de energia afeta diretamente trabalhadores que 
estao em sistema de home-office e necessitam de conectividade.

Considerando que essa Casa de Leis ja apresentou diversos Requerimentos 
/Indicagdes em busca de solugoes do problema supracitado, nao obtendo respostas 
relevantes e qualquer garantia ou compromisso de melhorias no servigo prestado.

Considerando que inumeros registros de reclamagoes e protocolos foram 
efetuados nesse periodo de diversos bairros, e a data prevista para o 
restabelecimento era alterada a cada protocolo efetuado.

Considerando que muitos bairros da nossa cidade possuem grande 
quantidade de arvores as margens das vias e proximos aos fios de eletricidade, 
sendo necessario a execugao de servigos de poda de galhos de maneira periodica. 
Solicitagao realizada diversas vezes, mas, os servigos nao sao executados.
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Considerando: que a empresa deveria tambem melhorar o cronograma das 
equipes de manutenpao, afim de diminuir o tempo de espera dos moradores, haja 
visto ser comum, que uma equipe esteja proxima do local com problema, mas, nao 
esta autorizada a realizar outro servigo, que nao, o que foi designada previamente a 
fazer.

Por todo o exposto, a presente Mogao de Repudio, e apresentada a 
concessionaria ENEL, ANAEL E MINISTERIO PUBLICO DE CAJAMAR, a fim de 
que tome conhecimento da extrema insatisfagao por parte da sociedade deste 
municipio, servindo como instrumento de cobranga na melhoria da prestagao de 
servigo publico de energia eletrica a toda populagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos - 01 de fevereiro de 2022
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