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REQUERIMENTO

REQUER a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) providências quanto a
implantação de energia elétrica na
Comunidade Ilha Escura.
Senhor Presidente
REQUEIRO, nos termos regimentais, que se oficie à Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), solicitando providências quanto a implantação de energia elétrica na Comunidade
Ilha Escura.
A Comunidade Ilha Escura, que tem mais de 70 anos, fica localizada às margens do Rio
Paraíba, no Distrito de Eugênio de Melo.
Trata-se de um lugar afastado dos demais bairros da região e do centro da cidade, muitos
moradores não possuem carros e andam quilômetros para conseguirem irem ao trabalho,
escola, hospitais, mercado, e entre outros. As crianças que residem nesta
comunidade percorrem cerca de 8 km até o bairro mais próximo para utilizarem
computadores na realização de atividades escolares.
São 15 famílias trabalhadoras e humildes que moram do local, no qual vivem em situações
precárias e necessitam de melhores condições e qualidade de vida.
Atualmente o local possui instalação de painéis para a captação de energia solar, porém as
mesmas não são suficientes para o uso dos aparelhos domésticos, entre outros
equipamentos que necessitam de eletricidade, pois se usarem muito, logo a energia das
placas solares acabam, voltando a ficar às escuras, ou seja, os moradores são limitados e
restritos ao uso.

O fornecimento de energia elétrica na comunidade trará amplos benefícios aos
residentes da Ilha Escura, inclusive no oferecimento de uma vida mais digna, para que
tenham seus direitos sociais estabelecidos.
Ressalta-se que a localização geográfica da Comunidade Ilha Escura, fica nas
coordenadas 23°06'39.1"S 45°49'11.7"W / -23.110862, -45.819926.
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Os moradores da mencionada ilha necessitam desta instalação para obterem um banho de
qualidade; alimentos que possam ser melhor refrigerados; para funcionamento de
eletrodomésticos; e também para o funcionamento de eletrônicos utilizados no
entretenimento das famílias, como televisão, rádio, computadores; entre outros. Além
do local ser completamente escuro, no período noturno fica completamente impossível de se
locomover, sendo imprescindível a iluminação para a comunidade.

1) Sandoval Feitosa - Diretor Geral Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Plenário "Mario Scholz", 17 de maio de 2022.

Ver. Dulce Rita - PSDB
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