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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre períodos de proibição do corte dos serviços de
abastecimento de água e energia elétrica no Município de Carazinho

Art. 1º. Fica proibido o corte do fornecimento dos respectivos serviços no Município pelas
concessionárias de abastecimento de água e energia elétrica das 11 horas de sexta-feira até as 09
horas da segunda-feira subsequente.

Parágrafo único. A proibição de corte de serviços a que se refere esta Lei também se aplica no
período das 11 horas do último dia útil antecedente a qualquer feriado (nacional, estadual ou
municipal) até 09 horas do primeiro dia útil subsequente.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

São de conhecimento público os transtornos causados a qualquer família que fica desprovida,
ainda que temporariamente, do abastecimento de água ou energia elétrica, itens de necessidade
básica à efetivação de uma vida atual condizente com a dignidade da pessoa humana.
Ocorre que, muitas vezes, as concessionárias que fornecem água e energia elétrica suspendem os
serviços em dias que antecedem os fins de semana ou feriados, nos quais as próprias
concessionárias não dispõem de atendimento para retomada da prestação dos serviços. Essa
situação sujeita os consumidores a uma terrível angústia e sofrimento, visto que ficam
impossibilitados de obter uma rápida solução ao problema que justificou a suspensão de tais
serviços essenciais.

Assim, pretende-se, com este Projeto de Lei, que seja vedado o corte do fornecimento de água e
energia elétrica nos dias que antecedem os fins de semana e feriados até o primeiro dia útil
subsequente, assegurando aos consumidores um prazo mínimo para que adotem as medidas
necessárias para solucionar o problema motivador do corte antes que tenham que suportar dias
sem o recebimento de tais serviços fundamentais.

Ante a sua clara relevância social, clamamos aos pares pela aprovação deste Projeto de Lei.
Sala Antônio Libório Bervian, em 20/08/2018.
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