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Exmo. Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

A Càmata Murucipal de Cascavel, Estado do Paraná, por meio de seu Vereador subscritor,
nos termos do art. 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipotecam Moção de

Repúdio a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) pelas aferições indevidas e

desconfotmes com a lei, nos relógios de energia de pessoas jurídicas que estão com
estabelecimentos fechados nesses pedodos de COVID-19, desde o dia 18 de matço de2020,
gerando assim, faturas com consumo de energia elétrica ac:trr.a da média mensal, e

consequentemente, um valor financeiro maior a seÍ pago poÍ essas Pessoas.

Dê-se ciência desta Moção a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) com sede

em Cascavel, pata que tomem ciência, por meio dos reptesentantes legais o repudio da

população cascavelense àcerc deste fato lamentável que vem sendo praticada pela

companhia 
t

, É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel,3 de abtil de2020.
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Exposição de Motivos

A ptesente moção tem poÍ objetivo hipotecar repúdio â esta lamentâvel, paru
nào üzer, inconsequente atitude que vem sendo acometida pela Copel, quando da aferição da energia

elétrica de pessoas jurídicas no município de Cascavel. Essas aferições estão sendo feitas de forma ilegal
e imoral, pois, como pode o funcionátio da Copel (leiturista) teÍ âcesso a relógios de consumo de

energia que ficam dento dos estabelecimentos cometciais? Sendo que na sua maiotia esses relógios -

conforme relatos dos proprietários - ftcamna parte interna do estabelecimento?

Com os relatos apontados a este Vereador, dá a entendeÍ, que o leitutista não

teve acesso ao relógio, pautando por uma aferição pela média dos últimos meses. Porém, a maioria das

pessoas que procuÍaÍam esse mandato, alegam, que essa méüa não foi respeitada, sendo aplicado
quilorvats acima do ideal, o que geÍou valotes muito elevados a seÍem pagos.

E a revolta ainda é maior, umâ vez que a maioria dessas pessoas estão com
seus estabelecimentos fechados devido ao COVID-19, muitos com sérios ptoblemas p^ta 

^ÍcaÍem 
com

pagamento das despesas, como por exemplo, a prôpria conta de luz. Não podendo a Copel crtar ainda
mais drficuldades para essas pessoâs.

Espero, pois, que medidas salutares sejam apücadas pelo Copel, em especial no
que tânge a essâs aferições que estão completamente irregulares.
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