ABAIXO-ASSINADO PELA DIGNA PRESTAÇÃO DE ENERGIA NO DISTRITO DE
MORAES ALMEIDA E COMUNIDADE JARDIM DO OURO - MORAES ALMEIDA E
REGIÃO CLAMAM POR SOCORRO!

Aos senhores: Excelentíssimo Presidente da República Federativa do Brasil - Jair Messias
Bolsonaro; Excelentíssimo Governador do Estado do Pará - Helder Zahluth Barbalho;
Excelentíssimo Ministro de Minas e Energia - Bento Costa Lima Leite de Albuquerque
Júnior; Diretor da ANEEL - André Pepitone da Nóbrega; Excelentíssimo Prefeito do
Município de Itaituba/PA - Valmir Climaco de Aguiar.

Nós, abaixo-assinados(as), viemos publicamente reiterar as reivindicações já realizadas às
Gestões Municipal, Estadual e Federal em prol do FORNECIMENTO DIGNO E EFICIENTE
DE ENERGIA ELÉTRICA AO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA. É sabido que a
circunscrição enfrenta situação de calamidade e de imensurável descaso por parte do
Poder Público, especialmente no que tange a prestação de um serviço de natureza
essencial à manutenção digna dos cidadãos: O FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. O Distrito de Moraes Almeida e Comunidades da Região, apesar de todo o seu
potencial para crescimento econômico, tem sofrido com graves dificuldades no seu
desenvolvimento devido a atual prestação do serviço da CONCESSIONÁRIA REDE
CELPA. Isso ocorre porque, além das recorrentes interrupções na prestação do serviço, a
população ainda sofre os prejuízos advindos das oscilações no fornecimento, que tem
causado verdadeiros transtornos, sentidos por todos os moradores, desde a dona de casa
que tem suas lâmpadas ou eletrodomésticos queimados, até o grande empresário que tem
que suportar os danos causados pela queima e danos em seus equipamentos e
maquinários. Ademais, a empresa oferta um produto (a energia), que não é entregue de
maneira integral e satisfatória aos consumidores deste Distrito, levando em consideração
que apesar de prometer e cobrar caríssimo por seus serviços, a Concessionária não tem
atendido de maneira eficiente os consumidores desta região, que são obrigados a receber
em suas casas um produto viciado e totalmente em desacordo com os padrões de
qualidade impostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL que, em que pese
as inúmeras reclamações, mostra-se igualmente indiferente aos danos causados aos
consumidores. Outrossim, é impossível ignorar as perdas assumidas pelas empresas e
comércio local, bem como aos diversos setores da vida social da população, vez que além
dos consumidores residenciais, acaba por influenciar na qualidade de outros serviços
igualmente essenciais à dignidade humana, quais tais os Hospitais, Postos Médicos,
Escolas e Órgãos Públicos. Por estas razões, externamos nosso pedido de socorro em
prol do fornecimento digno de energia elétrica no Distrito de Morais Almeida e Região
e clamamos pela atenção das atuais gestões e daquela que deveria desempenhar o papel
de fiscal no fornecimento deste serviço que é tão indispensável para garantir mínimo
existencial à população através de medidas, tais quais:
a) Das cobranças tarifárias, dada disparidade entre o serviço ofertado e o custo final
que chega ao consumidor de maneira abusiva;
b) Instalação de uma Subestação no Distrito de Moraes Almeida a fim de eliminar a
deficiência à péssima qualidade da energia ora distribuída nas Unidades
consumidoras do Distrito e Comunidades atendidas;
c) Instalação de uma unidade (escritório) de atendimento e relacionamento com
clientes da Concessionária CELPA para que de forma satisfatória e integral, supra a
demanda da população.
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