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Considerando que em 22 de janeiro de 2018, através do Ofício
012/2018, solicitamos à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz informações e
providências à frequentes quedas de energia nos bairros do Vale do Sol , Cambuy,
Águas do Paiol e essas quedas vinham causando grandes transtornos, como queima
de aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos;
~

Considerando que o responsável, o consultor de Negócios da empresa,
Fabiano Ferreira Dias nos esclareceu, informando que as quedas de energia estão
relacionadas a eventos indiretos provocados pela ação da natureza, devido ao período
chuvoso, ocasionando interrupções, tendo como causas os raios, ventos e as árvores.
Referindo-se ao Residencial São Bento, a empresa disse que é feita uma análise de
viabilidade antes do início do projeto e construção das casas, adequando todo sistema
de distribuição para atender o novo empreendimento . Também foi nos passado que
em breve ocorreria a inauguração da ampliação da Subestação Paiol, que passou por .
um processo de modernização e duplicação, onde estaria alimentando a cidade por .-:
mais 8 a 1O anos;
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Considerando que os problemas continuam a acontecer, e em 11 de :· ..
janeiro de 2019, encaminhamos o Requerimento de N° 0072 à Prefeitura Municipal de .:,:
Araraquara·,
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Considerando que em 07 de fevereiro nos foi informado através do Ofício
N° 123/2019, pela Gerência de Iluminação de Vias Públicas da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos que o município não dispõe das informações requeridas ,
que assuntos dessa natureza são pertinentes a concessionária de distribuição de
energia elétrica, constituída por empresa privada passiva de regulação exclusiva da
Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL;
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Considerando que os questionamentos sobre as quedas de energia se
ampliaram para diversos bairros da cidade gerando muitas reclamações dos
munícipes e comerciantes;
Requeiro, nos termos do Artigo 32 do Regimento Interno da Câmara
Municipal, que seja realizada no dia 20 de março de 2019 , às 19 horas, no Plenário
desta Casa de Leis, Audiência Pública com o objetivo de discutir e esclarecer as
constantes quedas de energia elétrica na cidade de Araraquara. Requeiro, ainda,
sejam oficiados os seguintes órgãos e autoridades para que componham a mesa dos
trabalhos: 1) Prefeito Municipal; 2) Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos/Gerência de Iluminação de Vias Públicas; 3) Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano; 4) Ministério Público; 5) CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz.
Requeiro ainda, observado o artigo 227 do Regimento Interno, a retirada
e o consequente arquivamento do Requerimento n° 0382/2019, de minha autoria .

Araraquara, 27 de fevereiro de 2019.
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ZE LUIZ (ZE MAC
Vereador - PPS
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