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AUTORES: vereadores: Carlito Pereira da Rocha e outros  

 

Indica a Sua Excelência o senhor prefeito Altir Antônio 

Peruzzo, com cópias a Secretária de Educação, senhora 

Vera Lucia da Silva Granja e, ao diretor da empresa 

ENERGISA S/A, a necessidade e oportunidade de 

realizar a instalação de transformador de energia no 

Centro de Educação Infantil Luís Felipe no Bairro Cidade 

Alta, Centro de Educação Infantil São Cristóvão no Setor 

Industrial e Centro de Educação Infantil Criança Feliz e, 

verificar a necessidade das outras instituições de ensino 

e de saúde. 

 

 Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 

do Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a Sua Excelência o senhor prefeito Altir Antônio 

Peruzzo, com cópias a Secretária de Educação, senhora Vera Lucia da Silva Granja e, ao diretor da 

empresa ENERGISA S/A., sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O Centro de Educação Infantil São Cristóvão localizado no Setor Industrial vem passando 

por necessidades de energia elétrica devido o Transformador estar mais de duzentos metros distante 

da Unidade de Ensino, neste caso, faz-se necessário a ampliação da rede de Alta tenção.   

Estamos chegando à estação do inverno e os profissionais necessitam de dar banhos as 

crianças, porém a energia fornecida é insuficiente para atender a demanda dos chuveiros elétricos. 

No período da tarde, mesmo tendo os aparelhos de Ar condicionado Instalado e com muito calor, 

deixam de ligar os aparelhos pela falta energia suficientes a demanda das instituições.  

O mesmo procede ao Centro de Educação Infantil Luís Felipe no Bairro Módulo 06 e ao 

Centro de Educação Infantil Criança Feliz no Módulo 05, este, tem um transformador em frente à 

Empresa Cotrisserra que praticamente utiliza toda a Energia.  

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( x ) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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Sugerimos que a Empresa dê com urgência uma posição ao Executivo Municipal com o 

intuito de resolver o problema dizendo quais os encaminhamentos a serem dados e as competências 

de cada um.    

Os dois centros juntos atendem mais de 300 crianças.  

Peço apoio na matéria e aprovação por unanimidade. 

 

 

Carlito Pereira da Rocha 

Vereador 

 
 

 

APOIADORES:  

 

 

 


