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Ofício nº 03/ 2017 

Taquaritinga do Norte, 07de Julho de 2017  

A.: 
CLÁUDIO PAIVA JUNIOR 

Responsável pelo Posto da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) 

No Município de: 

Taquaritinga do Norte (PE) 

 

Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar esclarecimento e 

consequentemente uma resolução das quedas de energia constantes em Taquaritinga 

do Norte, que há tempos vem prejudicando a população. 

Tal solicitação dá-se uma vez que a Associação Comercial, Industrial e 

Empresarial de Taquaritinga do Norte – PE, ouviu por meio da sua equipe diretora, 

inúmeras reclamações tanto dos comerciantes quanto da população em geral, que 

sofre grandes consequências. Mediante o fato ocorrido às 07:20 da manhã do dia 17 

de junho (sábado), explodiu um transformador em frente ao Cine Teatro Santo Amaro 

e foram queimados todos os aparelhos que estavam conectados a tomada, dos 

estabelecimentos comerciais e residências nas ruas Vigário Tejo, Professor Luiz 

Carlos, entre outras. Desde o do evento citado, as quedas de energia são frequentes, 

ocorrendo de 3 a 4 vezes durante o dia. 

Na oportunidade gostaríamos de uma informação sobre a possibilidade da 

Celpe cadastrar pessoas do nosso município que trabalham com o concerto destes 

equipamentos, pois facilitará nosso trabalho de forma imediata. Visto que os 

atendentes da Celpe demoram muito para chegar e fazer o reparo dificultando assim 

nossa prestação de serviço ao povo Norte Taquaritinguense, além do alto custo que 

é cobrado para o deslocamento destes até nossa cidade. 
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Sem mais para o momento, estamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que porventura julgar necessários, e aguardamos o retorno deste 

ofício até o dia 25/07/2017. 

 

Respeitosamente, 

 

_________________________________________ 

Adriano da Costa Araújo 

Presidente da ACIETAQ 


