
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA TELMA NERY 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

REQUERIMENTO N° O c 5 /2023 — AL 

TELMA NERY, deputada estadual, pelo Partido da 

Cidadania, com base em dispositivos regimentais, vem REQUERER à mesa após 

ouvir o soberano plenário desta Casa de Leis, nos termos regimentais, que seja 

encaminhado expediente ao Excelentíssimo Sr. Clicio Luis (Governador do 

Estado do Arm*, para que determine a CEA (Grupo Equatorial Energia), que 

faça um levantamento técnico para A reativação do posto de atendimento ao 

consumidor no distrito do Pacui município de Macapá, no estado do Amapá. 

JUSTIFICATIVA 

Faz-se importante que o órgão responsável efetive a reativação 

do posto de atendimento ao consumidor no distrito para atendimento da população 

local e adjacências. 
Conforme relatados dos moradores seria de suma importância a 

reativação do posto para que a população local e das áreas próximas não 
necessitem se deslocar até Macapá para resolver assuntos relacionados as contas 
de energia como, por exemplo, emissão de segunda via, pagamento de fatura entre 
outros, pois a maioria dos residentes nessas áreas não tem acesso a internet o que 
dificulta a solução dos problemas e teriam que resolver os mesmos de forma 
presencial, por isso se faz necessária a reativação do posto de atendimento ao 
consumidor no referido distrito. 

Segue em anexo o relatório com as fotos da escola. 
Por constatar que tal serviço é de total importância peg() o apoio 

aos nobres colegas para a aprovação deste. 
Sala das Sessões do Palácio Deputado Nelson Salomão, Sede da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 
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Nestes Termos 
Pede deferimento 

apd-AP, 17d aneiro de 2023. 

Deputada 
CIDAD 

Ima Nery 
IA/AP 
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