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A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa 

Catarina, reunida ordinariamente em sua sede, no dia 04 de dezembro 

2018, aprovou a seguinte MOÇÃO DE APELO que deverá ser 

encaminhada à Agência Regional das Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(CELESC).  

 

 

MOÇÃO Nº. 005/2018 

 

Considerando que: 

 

Todo Município de Riqueza é usuário da energia elétrica da 

empresa CELESC, sendo assim há uma grande demanda de usuários, e 

em função disso, acontecem frequentes quedas de energia na comunidade 

de Linha Progresso e comunidades vizinhas; 

Considerando assim a baixa potência da energia e as constantes 

quedas conforme supra, REQUEREMOS uma solução urgente através da 

presente MOÇÃO DE APELO, juntamente ao Chefe da Agência Regional 

das Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC); 

Apelamos ainda para que seja destinada mais uma chave geral de 

rede para a região mencionada, evitando a sobrecarga, e também, que a 

região atingida em caso de queda de energia não seja tão extensa.  

Pedimos também para que em casos de ocorrências, seja dada 

prioridade para que a equipe do posto de atendimento do município possa 

atender as chamadas locais com mais agilidade. 

Pois esse fato tem causado vários transtornos e, por vezes, 

prejuízos à população;  
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A Câmara Municipal de Riqueza, em aprovação de tais argumentos, 

apela à CELESC, para que tome providências urgentes no sentido de 

adequar seus serviços aos interesses dos usuários/consumidores, 

atendendo a todos com qualidade e eficiência. 

Na certeza de vossa compreensão e também no empenho para que 

seja atendido o pedido, agradecemos. 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima 

consideração e apreço. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza – SC, 04 de dezembro de 

2018. 
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