
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Poder Legislativo do Balneário Pinhal

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 002/2022

Senhora Presidente, cumprindo o que determina o art. 183 do Regimento

Interno desta Casa Legislativa, vimos apresentar a seguinte proposição: Os

Vereadores que abaixo subscrevem, na forma regimental, encaminham Moção de

Repúdio à empresa CEEE GRUPO EQUATORIAL DE ENERGIA, pela péssima

qualidade do serviço prestado em todo o Município de Balneário Pinhal e região, que

vem causando o descontentamento geral da população, gerando transtornos,
desconforto e aborrecimentos aos seus clientes.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Como é do conhecimento de todos, a empresa CEEE GRUPO
EQUATORIAL DE ENERGIA faz o papel do Estado na prestação do serviço público

de iluminação pública e privada, através de uma concessão do poder público para

que a empresa explore tais serviços, mediante uma contrapartida do particular.

Ocorre que os serviços prestados pela CEEE GRUPO EQUATORIAL DE

ENERGIA, são notoriamente, de péssima qualidade, ficando muito aquém do
esperado e contratado pela população, além de ser absurdamente oneroso para
seus consumidores.

A insatisfação com a empresa pelos péssimos serviços prestados e a
indignação do povo com os frequentes aumentos na tarifa de energia é vista por

todos os cantos do Estado do Rio Grande do Sul, nas ruas e redes sociais, etc...
Além disso, o povo de Balneário Pinhal, principalmente nas regiões afetadas pelas

constantes interrupções injustificadas na transmissão da energia elétrica, fica à

mercê da atuação do Estado, enquanto a grande maioria da população agoniza e
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aperta seu orçamento para pagar por contas de energia com valores cada vez mais

desproporcionais aos rendimentos dos brasileiros, sobretudo aqueles residentes nas

zonas rurais das pequenas cidades, onde o salário mínimo prevalece como regra
quase que geral.

Por oportuno, vale dizer, dentre os inúmeros descalabros que a população
pinhalense vem suportando com a má prestação de serviço da CEEE GRUPO

EQUATORIAL DE ENERGIA, durante os últimos meses, sofremos com interrupções,

entre idas e vindas da energia, sem nenhum aviso à população, causando prejuízos

em diversas residências e empresas do município, com a queima de produtos
eletrônicos, perda de alimentos, entre outros danos causado a população.

Como legítimos representantes do povo pinhalense, temos o dever de

reconhecer a manifesta falta de respeito dessa concessionária de serviço público

com a população de Balneário Pinhal e região, na prestação de um serviço público

essencial, que vem causando desconforto, sem nenhum aviso a população, com a
demora excessiva para religar a energia, transtornos e prejuízos de toda ordem à

população em geral, externando nosso REPÚDIO e solicitando, em caráter de

urgência, que os órgãos competentes façam uma intervenção nessa empresa para

que a qualidade dos serviços prestados melhore e o valor pago pela energia seja um

valor justo e não um valor exorbitante ao qual nós estamos sendo compelidos a
pagar.

Portanto, solicitamos que cópia desta MOÇÃO DE REPÚDIO seja
encaminhada ao órgão de direção da empresa CEEE GRUPO EQUATORIAL DE

ENERGIA, ao GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, à Agência

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para que intensifique a fiscalização no contrato

de concessão da AMPLA; À COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; À
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA DA CÃMARA DOS DEPUTADOS; A
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-SENACON, para que

exerçam seus papéis de efetivamente defenderem os consumidores prejudicados

pela empresa e, para que se torne pública a indignação da população do Município
de Balneário Pinhal e do Estado do Rio do Rio Grande do Sul com esta
concessionária de serviço público, chamada CEEE GRUPO EQUATORIAL DE
ENERGIA.

Balneário Pinhal, 19 de maio de 2022.

do Menegheti de Freitas Ferreira
MOS

H~
PTB

Leandro Elias
PTB
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