
ESTADO DE SANTA CATARINA
cÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MUNICíPIO DE RIQUEZA
70 LEGISLATURA

A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina,

reunida virtualmente conforme portaria 09/2020, no dia 01 de dezembro de 2020,

aprovou a seguinte MOÇÃO DE REPÚDIO que deverá ser encaminhada ao Sr.

Carlos Moisés Governador do Estado de Santa Catarina, ao Sr. Julio Garcia,

Presidente da Câmara dos Deputados Estaduais de Santa Catarina, ao Sr. Rodrigo

Maia, Presidente da Câmara dos Deputados Federais, ao Sr. Cleicio Poleto Martins

Presidente Nacional da Energia Elétrica e ao Sr. Manuel Porto Lago, Chefe da

Agência Regional das Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC).

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº.008/2020

Considerando que:

A Câmara Municipal de Riqueza SC em apoio à população aprova Moção de

Repúdio ao descontentamento dos munícipes em relação ao aumento na tarifa de

energia elétrica de 8,42% e a cobrança retroativa para os consumidores residenciais,

os de baixa renda, os rurais, de iluminação pública e comércio, bem como, as

indústrias entre outros, causando desconforto e indignação diante das dificuldades

enfrentadas pela pandemia do COVID-19, a estiagem que vem atingindo a nossa

região, que se prolonga a meses, com perda total de toda safra, ainda trazendo

sérios problemas de falta de água para os animais, atingindo a produção de leite e

gado de corte, a perda da arrecadação do comércio e se não bastasse estão sendo

atingidos pelo reajuste da energia elétrica.

Considerando a agricultura o carro chefe da economia do município o aumento

e a cobrança retroativa da tarifa de energia elétrica pela CELESC, é considerada uma

atitude de extrema incoerência e desrespeito com os trabalhadores rurais, com as

empresas, indústrias e comércio em geral do nosso Município e todo o Estado de

Santa Catarina.

Considerando que terá uma grande demanda de usuários, que em função

desse aumento desproporcional a situação que estamos vivendo, correndo o risco

de não poder pagar as tarifas e ainda se tornar inadimplente, porque a situação está
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em estado de calamidade pública, onde precisamos de apoio e incentivos do

governo para se manter ativo, contudo esse aumento está sendo uma fatalidade que

ainda vem a piorar a situação do usuário.

Sendo assim, considerando os argumentos supracitados REQUEREMOS

uma solução urgente através da presente MOÇÃO, juntamente às autoridades e

principalmente ao Chefe da Agência Regional das Centrais Elétricas de Santa

Catarina (CELESC).

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, 01 de dezembro de 2020.
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