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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MUNICíPIO DE RIQUEZA
7° LEGISLATURA

A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa
Catarina, reunida virtualmente conforme portaria 09/2020, do dia
27 de março de 2020, aprovou a seguinte MOÇÃO de REPÚDIO
que deverá ser encaminhado ao Governador de Santa Catarina, Sr.
Carlos Moisés da Silva, aos diretores da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) senhores André Pepitone da Nóbrega e
Efrain Pereira da Cruz.

MOÇÃO N°. 06/2020

A presente MOÇÃO de REPÚDIO visa buscar junto ao Governador de
Santa Catarina, Sr. Carlos Moisés da Silva, aos diretores da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) senhores André Pepitone da Nóbrega
e Efrain Pereira da Cruz, o que segue:

Considerando: Considerando a aprovação da Agência Reguladora de
Energia Elétrica, a ANEEL, o aumento médio de 8,14°/0 das tarifas
cobradas do consumidor pela Celesc Distribuição S.A, onde os
consumidores terão as tarifas elevadas;
Considerando: o período de instabilidade econômica, a possibilidade do
surgimento de novo reajuste vem acarretar dificuldades aos consumidores
na hora de pagar a conta da energia, onde o referido aumento foi
impactado, em especial, pelos custos de aquisição de energia compostos,
em grande parte, pelos gastos com compra de energia da usina de Itaipu,
precificada em dólar;
Considerando: que não se pode atribuir a responsabilidade pela
instabilidade econômica ao consumidor, em especial no presente
momento de pandernla ocasionado pela COVID-19, cujos efeitos nefastos
afetam toda a população catarinense.
A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza SC, repudia esse aumento
por considerar que não é o momento de onerar ainda mais os
catarinenses que tanto estão sofrendo diante dos transtornos e prejuízos
causados pela pandemia, e por entender que o aumento vai na
contramão das ações adotadas pelo Estado catarinense na tentativa de
minimizar os impactos socioeconômicos.
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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.

Riqueza - SC, 01 de setembro de 2020.
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