Ofício GVCM nº 112/2021
Alvorada, 12 de março de 2021.
Exmo. Sr.
Presidente desta Casa Legislativa Municipal
Alvorada/RS

O vereador que este subscreve, com assento nesta Casa de Leis, vem pelo
presente, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência que encaminhe ao Poder
Executivo Municipal, em carácter de urgência, o descrito pedido à Companhia
Estadual de Energia Elétrica (CEEE):

●

Que não haja a suspensão no fornecimento de luz, mesmo nos casos de
inadimplemento dos usuários, enquanto perdurar a bandeira preta neste
Município.

JUSTIFICATIVA:

● Considerando o atual momento de Pandemia Mundial, é inaceitável que a
população padeça sem este serviço, tendo em vista que a falta de
fornecimento de energia elétrica poderá prejudicar o funcionamento de
equipamentos de tratamento de saúde domiciliar bem como, a manutenção
de medicamentos de consumo essencial que necessitam de tal
conservação;

● Ainda, justifica-se tal solicitação em caráter de urgência, pois a luz é
elemento considerado essencial para o atual momento de reclusão total da
família, e, para manter a preservação do alimento em ambientes que
necessitam de fornecimento deste bem de consumo;

● Muitos usuários deste serviço estão desempregados, devido ao fechamento
de diversas empresas empregadoras, resultado do momento crítico o qual
vivenciamos.

Na certeza de que esta ilustre casa dará a devida atenção que este documento
requer, contamos com o vosso pronto atendimento, já agradecendo o entendimento
considerado aqui.

Atenciosamente;
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