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AUTORIA: - VER – AILTON MARTINS DE AMORIM
O Vereador que a presente subscreve na forma regimental, indica, ouvido o Egrégio Plenário, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Senhor GIORELI DE SOUZA FILHO, Diretor Presidente da
Energisa em Estado de Mato Grosso do Sul, aumentar a equipe efetiva de assistência técnica para atender
com agilidade a ocorrência quando há interrupção de energia na zona rural do Município de Costa
Rica/MS.
JUSTIFICATIVA
Nossa Indicação tem por objetivo de atender os consumidores de energia das propriedades rurais e
Empresas, que reclamam da demora no atendimento da equipe técnica, sendo inferior a demanda de
trabalho no Município, algumas propriedades levam até três dias para serem atendidas pela assistência
técnica.
A manutenção se faz necessários diariamente nas redes de energia rural, pois estão tendo muitos
problemas de desligamentos e as propriedades rurais e empresas ficam sem energia elétrica muitos dias,
trazendo prejuízos aos proprietários, principalmente nesta época chuvosa, com fortes ventos e vários raios
que afetam as redes de transmissão de energia rural, que devem ter um atendimento prioritário e urgente,
para não perderem seus produtos alimentares (leite), carne e outros alimentos, que ficam congelados ou
resfriados em suas propriedades e nas empresas que ficam sem a produção.
As Empresas que dependem de Energia elétrica, ficam paralisadas vários dias quando na interrupção de
energia e a falta de manutenção nas redes, tem causado prejuízos aos proprietários.
Coloco a proposta apresentada na Ordem do Dia em apreciação e aprovação aos nobres colegas desta
Casa de Leis.

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES VER. SIMINO JORGE DE OLIVEIRA,
Costa Rica/MS, 28 de setembro de 2018

Ver. Ailton Martins de Amorim
2° Secretário(a) - MDB
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