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Solicita melhoria na distribuição de
energia no Bairro Terras Alpha Campo
Grande, com a possibilidade de troca ou
vistoria de transformador, no Município
de Campo Grande.
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Processo:

02878/2022Protocolo:

INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo ao Diretor-Presidente da ENERGISA, Senhor MARCELO VINHAES
MONTEIRO, solicitando melhoria na distribuição de energia no Bairro Terras Alpha
Campo Grande, com a possibilidade de troca ou vistoria de transformador, no
Município de Campo Grande.

Plenário Deputado Júlio Maia, 23 de agosto de 2022.

 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

PSDB

(127/2022)

JUSTIFICATIVA

Região que vem recebendo centenas de famílias em busca de qualidade de vida em
local seguro, os moradores dos condomínios "Alphaville", especialmente os residentes
no Alphaville II, vem experimentando a ausência de energia elétrica com frequência em
suas casas.

Relatam que em dias chuvosos, já existe a certeza da falta do serviço, e até mesmo
em dias ensolarados, quando ninguém prevê a falta de energia residencial.



Página  de 2 6

Alegam que aumentou consideravelmente a frequência em que a energia na região
vem "caindo", o que pode estar sendo motivado pelo expressivo número de residências
construídas no complexo, aliado à falta de adequação da rede elétrica para atender a
demanda provocada. Atualmente aproximadamente 400 casas estão sendo
construídas simultaneamente e essa velocidade na construção civil vem sendo
constante há mais de 2 anos, o que obriga as concessionárias de serviços públicos a
acompanhar de perto essa mudança na região.

Devemos considerar a importância que esse crescimento tem para a economia do
município, e por se tratar de reivindicação ligada diretamente à prestação de serviços
ineficiente e o seu não atendimento trazer riscos, desconforto e transtornos potenciais
aos consumidores, o aumento de consumo e arrecadação justificam a melhoria
solicitada, no que pedimos pelo atendimento ao reivindicado.

 


