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Assunto: Requer, na Forma Regimental, após ouvir a Douta Mesa Diretora, que seja enviado

Expediente ao Ilustríssimo Diretor Presidente da Eletrobrás Amazonas Energia S/4, solicitando

recuperação da rede elétrica no assentamento Rio Pardo em Presidente Figueiredo e adjacências.
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Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados
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O presente Requerimento tem como escopo exigir providências na recuperação da rede
elétrica no assentamento Rio Pardo em Presidente Figueiredo e adjacências (Ramal Samuel, Ramal
Terra Preta, Ramal do Paraíso, Ramal da União e Ramal do Taxista).

O objeto deste Requerimento é o estado precário que se encontra a rede elétrica, por ser
bastante deficitária, ocasiona constantes interrupções no fornecimento de energia. Insta salientar que
mais de 250 famílias de produtores rurais moram na localidade as quais vivem da produção da polpa
de frutas, as mesmas precisam ser acondicionadas em refrigeraçáo para sua comercializaçáo e com a

constante falta de energia muito de sua produção acaba por ser descartada, o que vem acarretando
sérios e irreparáveis transtornos, bem como substancial prejuízo financeiro.

E cediço que a o fornecimento de energia elétrica trata-se de uma prestação de serviço público
essencial o qual deve ser fornecido de forma regular, adequada, eficiente e continua, sendo assim um
serviço indispensável para as atividades diárias humanas.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente, assim, requeiro à Mesa Diretora,
com fundamento nos preceitos regimentais, que seja enviado Expediente em forma de Requerimento a
Eletrobrás Distribuição Amazonas,localizada na Av. Sete de Setembro, no 2414 - CEP:69065-170,
Manaus-Amazonas para viabilização do serviço apresentado no endereço mencionado.

Plenário Ruy Araújo, 15 de maio de 2019.
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