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“REQUERIMENTO Nº                       /2022”        Tauá-CE, 10 de fevereiro de 2022. 
Vereador Fúlvio Emerson Gonçalves Cavalcante 
 

EMENTA: Solicita envio de Ofício à Enel para prestar 
esclarecimentos sobre reclamações e denúncias recorrentes acerca das 
oscilações e quedas de energia na Rua Dondon Feitosa, entre os números 
447 a 1350, neste município, devendo informar quantos transformadores e 
se suficientes para o fornecimento do serviço no local, por fim, detalhar 
qual prazo enviará uma equipe técnica ao local para inspecionar a rede da 
distribuidora e normalizar o fornecimento de energia do local. 

 
→ REQUERIMENTOS | 
 

Nos termos regimentais da Câmara Municipal de Tauá/CE (art. 100), 
o Vereador signatário abaixo, após ouvido o Plenário, solicita envio de Ofício à Enel 
para prestar esclarecimentos sobre reclamações e denúncias recorrentes acerca das 
oscilações e quedas de energia na Rua Dondon Feitosa, entre os números 447 a 1350, 
neste município, devendo informar quantos transformadores e se suficientes para o 
fornecimento do serviço no local, por fim, detalhar qual prazo enviará uma equipe 
técnica ao local para inspecionar a rede da distribuidora, eliminar o problema, 
garantir a segurança e normalizar o fornecimento de energia para os clientes do local. 
 
→ JUSTIFICATIVA | 
 

Por se tratar de assunto de interesse da população local, a proposição 
visa melhorar os serviços prestados pela concessionária através das devidas correções 
das ocorrências de oscilação e queda de energia. Alguns aparelhos e equipamentos 
instalados em residências, pontos comerciais e indústrias são mais sensíveis, 
portanto, após oscilações e quedas de energia, os equipamentos podem apresentar 
mal funcionamento e até mesmo deixar de funcionar devido à “queima” dos mesmos. 
 
→ CONSIDERAÇÕES FINAIS | 
 

Ante o exposto, ROGA pelas respostas ao requerimento em apreço, 
instruindo-as com a prova documental pertinente para deliberações das matérias em 
plenário dos atos posteriores, tudo em fiel observância à robusta fundamentação 
supra, a qual passa a integrar o presente tópico como se nele estivesse transcrito. 

Sem mais e na expectativa do imediato atendimento, coloco-me à 
disposição para dirimir eventuais dúvidas, se por ventura existirem. 

Apresento protestos de alta estima e distinta consideração. 
 

x____________________________________ 
FÚLVIO EMERSON GONÇALVES CAVALCANTE 

VEREADOR 
 
À 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE. 
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