
 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 009/2018 

REQUER TROCA E/OU CONSERTO DE 

CAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO. 

 

Os Vereadores que subscrevem, em conformidade com o art.2º, parágrafo 9º, inciso II 

e o art.184 do Regimento Interno da Câmara Municipal e com o objetivo de atender as 

solicitações da população, requerem o encaminhamento de pedido de providência ao Poder 

Executivo. 

Os vereadores requerem que seja trocada e/ou consertada a caixa de entrada de 

energia elétrica no poço da comunidade da Felisberta e, ainda, que seja trocado o poste 

que sustenta a caixa de entrada de energia elétrica, no poço artesiano, que abastece com 

água potável a comunidade da Felisberta. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as precárias condições do poste, o qual está prestes a cair, a mercê das 

intemperes do tempo (foto, em anexo); 

 

Considerando as precárias condições da rede elétrica, inclusive com fios expostos, 

gerando perigo para as pessoas e para os animais; 

Considerando que há um ninho de cupim (foto, em anexo) que compromete o 

desempenho da caixa de entrada de energia elétrica; 

Considerando que moradores já foram contatados pela empresa responsável pela 

energia no local (Cooperativa de Eletrificação Rural Centro Jacuí – Celetro), a qual verificou 

que o referido poste está condenado e que o ponto de energia será cortado, vez que a queda do 

poste poderá comprometer toda a rede elétrica. É importante frisar que caso isso ocorra toda a 

comunidade ficará sem água. 

Por fim, considerando que, neste caso, a manutenção do poste e manutenção da caixa 

de entrada de energia elétrica são de responsabilidade do Poder Executivo, solicitamos a 

imediata troca do poste ou que seja agendada uma reunião com a comunidade da  Felisberta, o 

Poder Executivo e o Poder Legislativo e a Cooperativa de Eletrificação Rural Centro Jacuí – 

Celetro) a fim de buscar uma solução urgente para esse problema.  

Câmara Municipal de Pinhal Grande, Sala de Sessões, 09 de abril de 2018. 
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