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MOÇÃO Nº 28/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao Presidente da Assembleia
Legislativa e demais Deputados a seguinte...  

"MOÇÃO DE  REPÚDIO"

O Poder Legislativo de Campos Novos - SC, por meio de um de seus representantes legais,
o vereador Gilson César Lopes, apresenta  a seguinte...

       "MOÇAO DE REPÚDIO À CELESC PELO AUMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA"

             Vimos por meio desta, manifestar o descontentamento da população da região de Campos
Novos/SC, diante do anuncio da CELESC do aumento da taxa de energia elétrica, o que
consideramos de extrema incoerência e falta de respeito com todos os catarinenses neste momento
de pandemia.
             Considerando que todos estamos enfrentando dificuldades e o reajuste da tarifa em 8,42%
para consumidores residenciais, de baixa renda, rurais, iluminação pública e comércio, e de 7,67%
para indústrias e comércio de grande porte não é cabível agora.
              Considerando que o momento pede exatamente o contrário, como tolerância do corte de
energia para consumidores de baixa renda e inadimplentes (que também foi suspensa) e não o
aumento de mais encargos. 
               Lembramos que todos os cidadãos catarinenses, sejam eles, pessoas físicas, trabalhadores,
empresários ou lojistas, estão lutando para manter seus empregos e seus negócios ativos e são os
grandes responsáveis no giro da economia do Estado, merecendo portanto, mais reconhecimento e
não serem mais prejudicados com medidas abusivas.
               Diante do exposto, esperamos que a coerência e o espirito de coletividades sejam
considerados prioridade em mais esta decisão. 

Sala das Sessões, em 01/09/2020.

Gilson Cesar Lopes (DEM)
Vice-Presidente da Mesa Diretora

Presidente da UVEAMP

Maurílio Castro Campagnoni (MDB)
Presidente da Mesa Diretora
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