COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

REQUERIMENTO N.º
, de 2010.
(Do Sr. Filipe Pereira)

Requer que seja realizada reunião de audiência pública
nesta Comissão, para esclarecer os apagões ocorridos nos
últimos meses no estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos dos arts. 255 e 256 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, REQUEIRO a Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta Comissão, seja realizada
reunião de audiência pública para buscar da empresa de energia elétrica Light, esclarecimentos
sobre os apagões que vêm acontecendo no estado do Rio de Janeiro.

Sugiro sejam convidadas as seguintes pessoas:
1) Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
2) José Teixeira, Subsecretário-adjunto dos Direitos do Consumidor;
3) José Luis Alquéres, Diretor-Presidente da concessionária LIGHT;
4) Representante do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério da Justiça;
5) Orlando Diniz, Presidente da Fecomércio-RJ.

JUSTIFICATIVA
Segundo o jornal O Globo, somente nos últimos dez anos, a Light foi multada
em aproximadamente R$ 21,1 milhões pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por
questões relacionadas à má prestação de serviço. Desse total, cerca de 60% - R$ 13,5 milhões –
referem-se a problemas na operação que atingiram os consumidores cariocas desde o ano
passado. De 2001 até este ano, oito multas foram dadas à concessionária. O último processo, no
valor de R$ 9,5 milhões, menciona especificamente que falhas de manutenção foram
responsáveis pelo apagão nos bairros do Leblon, Ipanema e Copacabana em novembro de 2009.
Nas últimas semanas, apagões que atingiram ruas da Zona Sul e do Centro
fizeram com que o Procon-RJ notificassem mais uma vez a concessionária.

Com este requerimento, espera-se da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e do Ministério de Minas e Energia uma explicação para os constantes apagões e uma
solução rápida, para que os mesmos não venham prejudicar ainda mais a população carioca e
consequentemente, a visão do Brasil para os estrangeiros, já que o estado é sede da Copa do
Mundo e das Olimpíadas.

Sala da Comissão, 10 de março de 2009.

Filipe Pereira
Deputado Federal - PSC/RJ

