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o vereâdor JosÉ EuÍDIo cll.ÁzÁNs, no uso
de suâs plerrogativâs parlamentâres, etc.;

P"r1",à mesa, ouvindo o colendo Plenário, satisfeitas as

formalidades regimentais, a presente MOçÃO DE PROTESTO oirigida a ELEKTRo
S/A pelo descaso com que vem tratando a iluminação pública, seus clientes e ainda
o mau funcionamento da Rede Elétrica na Zona Rural do município de Santa Fé do
Sul.

Somos conhecedores que a iluminação pública é extremamente necessária para
o bem estar da população. Cidades mais iluminadas oferecem mais atratividade para as
atividades comerciais e de turismo, além de proporcionar melhor qualidade de vida por
meio da segurança e da iluminação mais adequada de ruas, avenidas, praças, jardins e
monumentos.

Atualmente a ELEKTRO é responsável pela manutenção da iluminação pública
do município, entretanto o serviço não tem sido realizado a contento da população pois
são inúmeros os pontos escuros com lâmpadas queimadas e defeituosas, a falta de
instalação de novos bicos de luz deixando assim a sensaçâo na população de que a falta
é do Poder Público.

Não bastasse os problemas apresentados no perímetro urbano há ainda os
ocorridos nas áreas rurais do município onde as constantes oscilações, quedas de
energia e demora para o reestabelecimento da energia tem trazido prejuízos com perda
de mantimentos, queima de maquinários e equipamentos, dentre outros.

Vale destacar ainda que, atualmente é cobrado dos imóveis construídos e dos
lotes vagos do município a Contribuição para Custeio do Serviço de lluminação Pública
a chamada ClP, conforme a Lei no 104, de 15 de Dezembro de 2005, o que deixa a
população ainda mais indignada e insatisfeita vez que, além de pagarem suas contas de
energia pagam ainda pela referida contribuiçáo.

/1l,
\ue cópia desta Moção seja encaminhada a ELEKTRO S/4, no sentido de

expressar o mais profundo descontentamento e indignação pelos serviços que vem
sendo oferecidos na cidade de Santa Fé do Sul/SP, com esperanças de que faça, com
a maior serenidade e plenitude possÍvel uma análise sobre as situaçÕes ora relatadas,
concluindo que providências sejam tomadas visando primazia na prestação do serviço.

Sala das Sessões Dr. Joáo Alfredo do Amaral RibeiÍo,
05 dejunho de 2018
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