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Indica a urgente necessidade de que o Grupo
Energisa  providencie  a  instalação  de  um
Estabilizador de Alta para rede de 34 mil volts
na  rede  elétrica  da  cidade  de  Vale  de  São
Domingos.

 

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao
Excelentíssimo Senhor Diretor Regional do Grupo Energisa, sobre a urgente necessidade de
instalação de um Estabilizador de Alta para rede de 34 mil volts na rede elétrica da cidade de
Vale de São Domingos.

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição tem por objetivo atender à demanda trazida a mim pelos Vereadores
Leandro Azevedo da Cunha, Fábio dos Santos Bezerra e Aldo Gonçalves Reis Lopes, da
Câmara Municipal do Vale de São Domingos, que clamam pela disponibilização de um
Estabilizador de Alta para rede de 34 mil volts para a rede elétrica do município.

A cidade de Vale de São Domingos conta com uma população de mais de 3.100 (três mil e
cem) habitantes, além de muitas empresas e comércios. Ocorre que a região é
constantemente atingida por quedas de energia, ocasionadas por instabilidade na rede
elétrica por falta de um estabilizador compatível, o que termina danificando todo tipo de
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equipamento eletroeletrônico, mantimentos e causando os mais variados transtornos na
população.

Como forma de resolver tal celeuma, Requeiro ao Gerente Regional do Grupo Energisa que
providencie o estabilizador citado, a fim de atender às demandas da cidade de Vale de São
Domingos com qualidade, obrigação de toda empresa de concessão pública.

São essas as relevantes razões da presente indicação, que espero ser aprovada pelo meus
pares e atendida pelo Grupo Energisa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2023

 

Max Russi
Deputado Estadual

2


