
REQUERIMENTO N." 66 ANO:2019

AUTOR: Deputado JOÃO LUIZ (Repubticanos)

ASSUNTO: REQUER À MESA DIRETORA DA CASA, COM A AQUIESCÊNCA DO

PLENARIO, NA FORMA REGIMENTAL, QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA PUBLICA, No

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLËIA LEGISLATIVA DO

ESTi\DO DO AMAZONAS

DIA O3/1212019, ÀS 17H, NO MUNICíPIO Or RIO PRETO DA EVA P
RECORRENTES PROBLEMAS DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICíPIO.

DEBATER OS

D rldo el cla
Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados,

JUSTIFICATIVA

lnicialmente, esta audiência visa esclarecimentos da empresa Amazonas Energia

em razáo das inúmeras reclamações feitas por consumidores perante esta Comissão de

Defesa do Consumidor, no tocante a prestação de serviço deficiente, na maioria das vezes de

problemas repetitivos como interrupções do fornecimento de energia elétrica por longos

períodos e de formas sucessivas, cobranças abusivas, faturamentos antecipados e indevidos.

O município de Rio Preto da Eva é uma cidade com mais de 33 mil habitantes, desta

forma, a presente propositura tem a finalidade de buscar soluções para os problemas

apresentados, os quais vêm trazendo diversos prejuízos aos consumidores do município com

danos contínuos pela ausência de transmissão de energia elétrica, o desabastecimento de

água potável, o aumento da criminalidade, o favorecimento à desordem pública, prejuízos

materiais, o caos no atendimento em hospitais, a suspensão de atividades escolares, o

desabastecimento de combustível em postos de gasolina, prejuízos ao comércio local e dentre

outros inúmeros problemas.

É importante ressaltar que o princípio da continuidade na prestação de serviços é

disposto no arl.22 do Código de Defesa do Consumidor e no art.6.o, S 1.o da lei 8.987/1998

(Lei da Concessão de Serviços Públicos), quando estipula que o serviço público adequado é
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aquela que satisfaz as condições de continuidade, sendo assim, a suspensão prolongada do

fornecimento sendo totalmente prejudicial à população e grave violação ao direito do

consumidor e fere o princípio da dignidade da pessoa humana.

Além do problema recorrente de apagões no município, os consumidores ainda se

deparam com cobranças indevidas e faturamentos abusivos, onde são surpreendidos com

faturas que não demonstram de forma fidedigna o consumo real de energia elétrica.

Dentre estes podemos ressaltar a cobrança por estimativa, que ocorre quando a

concessionária não fatura o rvalor real efetivamente consumido pela unidade, mas uma media

ponderada do consumo men:sal. Conforme art.87 e 130 da Resoluçáo414 de 2010 daANEEL.

Além disto, existem inúmeros outros problemas de faturamento, como erro de leitura,

problemas no medidor, cobrança de consumo irreal, duplicidade de faturas e etc.

Outro ponto a ser debatido é quanto à ausência de orientação adequada aos

consumidores sobre o procedimento para ressarcimento por danos elétricos, conforme dita o

art. 6.0, inciso lll do CDC, pois inúmeros processos têm sido instaurados deste problema,

quando existe meio administrativo proprio para ressarcimento do consumidor.

E por fim, possíveis descumprimentos dos prazos descritos na Resoluçáo no 414 de

2010, Anexo lll, em especial os abaixo:

a) Prazo para religação (art.176):

- religação por suspensão indevida do fornecimento: 4 horas.

- religação urbana (apos pagamento): 24 horas

- religação rural (após pagamento) 48 horas

- religação urbana de urgência (após pagamento): 4 horas

- religação rural de urgência (após pagamento): I horas

b) Prazo para vistoria de unidade consumidora (art.30):

- área urbana: 3 dias úteis.

- área rural: 5 dias úteis.

c) Prazo para concessionária responder, por escrito, do resultado de reclamação sobre

discordância de cobrança ou devolução de diferenças apuradas (art.133): 15 dias.

d) Prazo para o atendimento de solicitações de aferição dos medidores e demais

equipamentos de,medição (art.137): 30 dias. Obs. Consumidores são informados
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pela concessionária de que a demora no teste do medidor é porque este seria
realizado em FortalezalCE.

e) Substituição de medidor apos constatação de deficiência (art.115): 30 dias.

Assim, pelos pressupostos, Requeiro à Mesa Diretora da Casa, com a aquiescência
do Soberano Plenário, na forma regimental, seja realizada uma audiência pública, no dia

0311212019, às 17h, no município de Rio Preto da Eva, com o objetivo de debater os

recorrentes problemas enfrentados pelos consumidores de energia elétrica, em conjunto com

as seguintes autoridades:

1. Representante da Amazonas Energia.

2. Representante do Ministério Público Estadual- MPE em Rio Preto da Eva.

3. Representante da Defensoria Pública Estadual - DPE em Rio Preto da Eva.

4. Representante do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor

(PROCON/AM)

5. Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva.

6. Câmara dos Vereadores de Rio Preto da Eva.

7. Delegacia de Rio Preto da Eva-AM.

8. Poder Judiciário no município de Rio Preto da Eva.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLA

12DÊ NOVEMBRO DE 2019.

A ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS

JOÃO LU blicanos
De ual

Presidente da Com do Consumidor
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CASA MILITAR

M EMORANDO N9 923 I2OL9 ICMIALEAM
Manaus, 7 de novembro de 2019

Da: Casa Militar ,

Para: Sr. Coordenador da Comissão de Defesa do Consumidor

NESTE: Porta destrancada

Senhor Coordenador,

lnformo para vosso conhecimento que durante a supervisão realizada.nas dependências da

ALEAM pela Guarnição de Serviço do dia 06/tt/20L9, 2e Turno, foi encontrada e registrada
no Livro de Ocorrências da Casa Militar deste Poder Legislativo, a seguinte ocorrência:

4e andor - Sala 405/2 - Comissão de Defesa do Consumidor - Porta destroncadq -
Ve rificado à s 27h L0 mi n.

Na oportunidade, solicito orientar os funcionários sobre o risco de furto ao deixarem portas

abertas e/ou destrancadas.

Atenciosa mente,

(assinado digitalmente)
ERIC JOSÉ DA SILVA LIMA _ TEN CEL PM

Assistente Militar da ALEAM

a
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