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REQUERIMENTO 002/10 

 

Considerando que é dever do vereador zelar pelo bem estar do município e fiscalizar as 

empresas prestadoras de serviços de interesse comum em nosso município. 

Considerando que nessa época do ano onde sabemos bem, trata-se de um período chuvoso, 

por isso essas empresas tem que estarem preparadas para essa estação do ano. 

Considerando que nós, povo de Roseira, temos em nosso município a EDP Bandeirante, a 

empresa na qual é prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica. 

Considerando que entre os meses de dezembro e janeiro desse ano por inúmeras vezes faltou 

energia elétrica em nosso município, às vezes com intervalos mais curtos e às vezes mais longos. 

Considerando que Roseira geograficamente se encontra localizada entres os municípios de 

Pindamonhangaba, Aparecida e Potim pelo menos, e nesses municípios a interrupção da energia 

vem acontecendo bem menos que em nosso município que parece até que não pode chover fraco 

que a energia acaba atrapalhando tanto os afazeres das residências bem como na produção das 

empresas de nosso município. 

   E pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o senhor Prefeito 

Municipal Marcos de Oliveira Galvão, oficie a empresa EDP Bandeirante informando a população 

de Roseira qual o plano de trabalho para que tais acontecimentos minimizem, pois sabemos que 

todas as vezes que ficamos sem energia atrapalha os trabalhos de casa bem como a produção das 

empresas e outro problema causado pelas quedas de energia é a queima de aparelhos eletrônicos nas 

residências e de equipamentos nas indústrias. Lembrando que temos os nossos direitos, pois como 

cidadãos pagamos nossas contas de luz por isso queremos que a EDP Bandeirante no mande um 

documento oficial sobre as quedas constantes de energia de elétrica. 
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 Que deste se dê conhecimento a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a EDP 

Bandeirante, aos empresários de nosso município e ao jornalista Arthur Marques do jornal “O 

Aparecida”. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2010. 
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