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REQUERIMENTO N. 0080/2022 
 
WAGNER DO LAVA RÁPIDO, EDUARDO PENINHA, ZELÃO, GERSON DE 
CAMARGO, POLACO e ETHEL GISONDI, Vereadores desta Casa de Leis, no uso de 
suas atribuições legais, REQUEREM À ENEL, no sentido de realizar vistoria na 
rede elétrica da Estrada dos Medeiros, Rua dos Tucanos, Rua Adão de 
Almeida, Estrada Marcílio Antônio Rainha, Estrada Maria Soares Pereira, 
Bairro de Itatuba. Este Requerimento vem para reiterar o de nº 003/2022. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Devido as constantes interrupções no fornecimento de energia nos locais acima 
citados, apresentamos abaixo,  número dos protocolos do período de 7 de  
Outubro de 2021 a 30 janeiro de 2022: 
192140949, 193490049, 705936290, 706318566, 706407823, 201830619, 
209275384, 209275384, 738142690, 738173384, 2149465366, 
722240277, 2154522961, 210941654 e 741538236, 215741520, 
215743655, 215725332, 215722528, 216052508, 217843931, 216081133, 
2204315783. 
 
Conforme protocolos acima, dia 20 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, foi 
interrompido o fornecimento de energia, e restabelecido às 13:30 horas do dia 23 
de janeiro de 2022. Portanto ficamos 72 horas sem energia. No dia seguinte à 
interrupção, uma equipe esteve no local, fizeram os reparos em uma parte da 
rede, deixando grande parte dos imóveis (que ficam no final da rede), sem 
energia, voltando somente no dia 23, depois de muita reclamação. O mais incrível 
é que, o problema foi sanado em 20 minutos, pois, eram apenas dois fusíveis 
desarmados, conforme foto anexa. 
 
No dia 28 de janeiro, novamente foi interrompido o serviço às 20:55, só 
retornando às 6:30 horas do dia 30. Portanto 34 horas de interrupção. 
 
Por conta do descaso com os moradores dos referidos logradouros, por pouco não 
acontece um acidente muito grave. No dia 02 de março de 2021, em uma dessas 
interrupções costumeiras, houveram vários rompimentos de cabos na rede. 
Depois de inúmeros pedidos de manutenção, uma equipe esteve no local e como 
sempre, efetivaram parte do conserto, deixando de verificar o final da rede, onde, 
também havia cabo partido.  Para piorar, o fio partido estava em cima do fio do 
telefone de uma das residências.  
 
Ao religar a tal fase, eletrificou-se o fio do telefone, causando uma enorme 
explosão, dentro da residência, conforme foto anexa. Diante do exposto, 
solicitamos estudos no sentido de reparar possíveis problemas na fase que atende 
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tais residências, pois, é sempre a mesma, causadora da interrupção do 
fornecimento de energia. 
Ressaltamos ainda a necessidade da poda constante e substituição dos cabos 
desencapados, Cruzetas, melhor dimensionamento de Fusíveis e outros itens 
necessários para o bom funcionamento da rede. 
A execução de tais serviços, além de resolver o problema do fornecimento de 
energia, evitará acidentes e trará economia para a Operadora do sistema, pois, 
evitará o deslocamento constante de equipes para o local. 
A medida ora requerida está revestida do necessário interesse público, a justificar 
sua adoção, pois, o fornecimento de energia vem sido interrompido com muita 
frequência, demorando muito para o seu restabelecimento. 
 
Destarte, Espera-se contar com o atendimento desta conceituada empresa, o mais 
breve possível. 
 
 

São Lourenço da Serra, 03 de maio de 2022. 
 

 
       

_______________________________________ 
WAGNER DO LAVA RÁPIDO  

VEREADOR 
 
 

_______________________________________             ______________________________________      
 ZELÃO               EDUARDO PENINHA 
     VEREADOR                      VEREADOR 
 

 
 
 

__________________________________     _____________________________________ 
      GERSON DE CAMARGO               POLACO 
             VEREADOR                                                                            VEREADOR 
 

 
 
 

____________________________________ 
ETHEL GISONDI 

VEREADORA 
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