Ata 2.463ª – No dia 27 (vinte e sete) do mês de Fevereiro do ano de dois mil e
dezoito, às 19h00min na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta Cidade de
Campo do Tenente, Estado do Paraná, reuniu-se a Assembléia Legislativa Municipal
para Sessão Ordinária verificando o quórum legal, estando presentes os vereadores
Paulo Renato Quege, Reginaldo Kuhl, Valdireno Pereira, Celso Wenski,
Amilton Feltrin, Roberto Carlos Maurer, Celso Sá Brito e Gustavo Brun Ribas
Pinto Vizentin sob a Presidência da Excelentíssima Vereadora Solange Maria de
Lima Fávaro que, com a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. Iniciando os
trabalhos do Pequeno Expediente, cumprimentando a mesa Plenária, os ouvintes da
rádio e cumprimentou a Sra. Claudineia Oliveira dos Santos, gerente Regional da
Copel e o Robson também da Copel, o Sr. Mauro Barros, presidente da Associação
Empresarial de Campo do Tenente (AECT), o Sr. Aramis da Tribuna Regional da
Lapa, o Sr. Tony Antunes, chefe de comunicação da Lapa, o Secretário de Obras Sr.
Lourenço Paini e a toda população Tenenteana. Na continuidade solicitou a leitura da
bíblia ao vereador Amilton Feltrin. Em seguida, a presidente Solange Maria de
Lima Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.462ª da sessão
Ordinária do dia 20 de fevereiro de 2018 e colocou a ata em discussão, não
havendo mais nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Continuando a Presidente convidou a Gerente Regional da Copel Sra.
Claudineia Oliveira dos Santos para fazer o uso da Tribuna. Onde a mesma
apresentou alguns dados referentes ao município de Campo do Tenente que está
inserido, predominantemente, no conjunto elétrico ANEEL denominado “Lapa” e é
suprido pela subestação Campo do Tenente, com alimentação oriunda da subestação
“Lapa”, em 138KV e “Quitandinha”, em 34,5kV, esta como opção alternativa. São
três alimentadores (Castelinho, Cunhupã e Capoeira) com alimentação em 13,8 KV e
2 com tensão 34,5 kV (LAP-CPT e Rio Negro) que atendem o município. Campo do
Tenente possui 2.875 clientes 37% na Área Rural, 63% na Área Urbana, 304.488 km
de extensão. Visando a melhoria da qualidade do fornecimento na região, o processo
de monitoramento do desempenho continuará sendo realizado constantemente
durante o ano, com ações voltadas ao cumprimento das metas definidas pelo órgão
regulador. Manutenções previstas 2018. Alimentador Cunhupã e Alimentador Rio
Negro Manutenção em andamento. Próxima roçada prevista para o 1º semestre de
2018. Alimentador Capoeira - LD LAP-CPT Manutenção em andamento. Próxima
roçada prevista para o 2º semestre de 2018. INVESTIMENTOS

Após essa explanação ficou a disposição para perguntas. A presidente agradeceu a
Sra. Claudineia e convidou o Presidente da Associação Empresarial de Campo do
Tenente (AECT) inscrito na palavra para fazer o uso da Tribuna. O Sr. Mauro fez
alguns questionamentos, porque tanta queda de energia? Nossa subestação esta velha
ou não? Lâmpadas de LED durando apenas quatro meses, energia com sobrecarga. A
Sra. Claudineia falou que sobre as quedas de energia, segundo ela as quedas
ocorreram devido à troca de equipamentos na estação de Campo do Tenente onde
foram feitos investimentos para melhoria dos clientes. Outros fatores levados em
consideração foram às chuvas freqüentes que ocorreram na região fazendo com que
galhos de arvores caiam sobre os fios de alta tensão causando oscilações na energia.
A presidente deixou espaço abertos aos vereadores para perguntas. Onde o vereador
Paulo Renato Quege perguntou sobre as oscilações. Claudineia respondeu que é
devido às obras da subestação, pela instalação dos equipamentos novos. O vereador
Celso Sá Brito pediu mais agilidade, pois os consumidores se sentem lesados, a
população cobra muito de nós vereadores. Claudineia respondeu que se o cliente se
sentir lesado ele pode passar pelos canais de atendimento e fazer sua reivindicação. O
vereador Roberto Maurer perguntou se tem algum canal para informação de quanto
arrecada e quanto gasta no município com iluminação pública. Claudineia respondeu
que existe um contrato com a prefeitura e a Copel onde somente a prefeitura pode
informar. O vereador Celso Wenski agradeceu a presença juntamente com o Robson
da Copel, Temos casos de ramais e linhas de ficar mais de 12hrs sem luz, o produtor
não está mais confiante de receber da Copel da questão de fumo. Notei sobre a
questão da Energia Rural, a Copel está pedindo uma declaração da secretaria da
agricultura para comprovar se é produtor. Também sobre o PIN que não está vindo o
desconto. Também a questão da previsão da mudança das redes do meio do mato para
a beira de estrada. Outra questão é que não pode ter mais haste segurando o poste.
Queria um esclarecimento sobre obras se ainda é em São José ou Fazenda Rio
Grande. Claudineia respondeu: Questão do prazo, falta energia o cliente liga no 0800
mais realmente não temos como dizer o prazo de atendimento. A questão
documental, quando o cliente vai fazer um pedido de energia elétrica é de acordo com
as leis se há algum caso atípico ou algum caso específico eu posso levar para verificar
o que é aquele caso. Sobre o PIN, ele se enquadra num caso individual e eu posso
verificar e responder. Sobre a rede que está na área rural para passar do mato para a
rua temos o maior interesse, mais também temos leis que regulamenta o espaço
necessário. Vamos pedir as liberações de acordo com o que é possível. A questão das
hastes é questão de segurança, a questão de obras em São José é um pólo, fisicamente
lá está o setor de projetos. Principalmente quando são obras na área rural. O canal de
atendimento é na Fazenda. O vereador Valdireno Pereira perguntou sobre a previsão

de fibra ótica para o público. Claudineia respondeu que tem um mapa, precisa fazer a
consulta pelo CEP da localidade. O vereador Amilton Feltrin comentou que as ações
no meio rural demoram muito os julgamentos para ressarcir na justiça. Robson
respondeu que tem um grupo de estudos para agilizar os processos. Está sendo feita
execução e manutenção preventiva trimestralmente. O vereador Reginaldo Kuhl
questionou sobre a mudança da rede do meio do mato para as estradas. Robson
comentou que a gente pode verificar esse trecho e depois dar uma resposta. O
vereador Gustavo Vizentin perguntou sobre a linha do Buriti, têm ocorrido muitas
oscilações freqüentes, tem uma previsão para resolver? Robson respondeu que temos
três alimentadores que atendem a região de Campo do Tenente, a manutenção está
em andamento, à automação tem trazido resultados, a Presidente agradeceu a
presença da Claudineia e do Robson da Copel. A Presidente parabenizou o vereador
Valdireno Pereira pela passagem do seu aniversário no dia 22 de fevereiro, o
vereador Gustavo Vizentin solicitou a palavra e comentou que a iluminação pública é
dever do executivo e não da Copel. Temos inúmeras lâmpadas queimadas, queria
aproveitar a presença do secretário de obras Lourenço e pedir uma solução, a
população não pode sofrer com isso. Tem também a questão do transporte
universitário que ainda não veio à subvenção e por conta desse atraso a prefeitura vai
repassar apenas 10 parcelas. A gente contava com as 11 parcelas vamos ter uma
perda de quase 10% para nossos alunos. Gostaria de pedir para o prefeito que divida
essa parcela e acrescente nas demais. A presidente comentou que vai enviar um oficio
para o secretario de obras para comparecer na próxima sessão e dar esclarecimentos.
Nada mais a ser tratado agradeceu a presença de todos e aos ouvintes da rádio
Tenenteana e declarou encerrada a Sessão. Lida e achada conforme, vai a presente ata
assinado por mim, Celso Wenski que Secretariei e pela presidente Solange Maria de
Lima Fávaro.

