
 
ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO – RO 
PALÁCIO BENEDITO LAURINDO GONÇALVES – CAPIVARA 

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 

A Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO, em atendimento ao 

Requerimento nº 080/2019 de autoria dos Vereadores: Sóstenes Silva, Sérgio 

Tobias, Marquinhos do Cristal, Paulo Adail, Dina da Maderon, Jordana Ferreira, 

Alexandre Oliveira, Paulo Danone, Sandro Tuca e Sidnei Marcos Mendes, para 

discutir e debater: Sobre as principais reclamações dos consumidores acerca dos 

serviços prestados pela empresa ENERGISA, distribuidora de energia elétrica para o 

estado de Rondônia. A Audiência Pública é um instrumento colocado à disposição 

dos órgãos públicos para, dentro de sua área de atuação, promover um diálogo, com 

o escopo de buscar alternativas para a solução de problemas que contenham 

interesse público relevante. Também pode servir como instrumento para colheita de 

mais informações ou provas (depoimentos, opiniões de especialistas, documentos e 

outros) sobre determinados fatos. Após a apresentação, debate e discussão do 

Tema pelo público presente e pelos Senhores: Adailton Fúria – Deputado Estadual; 

Gabriel Tomasete – Advogado; Robson Fernando Batistão – Presidente do Conselho 

de Consumidores de Energia Elétrica – ENERGISA/RO, Silvio Rainan – Membro do 

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica - ENERGISA/RO e Vanessa Feitoza 

Silva – Gerente do PROCON de Pimenta Bueno. 

 

Ante a ausência da empresa concessionária de energia elétrica – 

ENERGISA, parte principal nesta audiência, a discussão ora promovida ficou 

prejudicada. Diante disso encaminharemos à mesma as sugestões realizadas pelos 

presentes, as quais serão a seguir discriminadas: 

 

1 – Melhor prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica 

cumprindo o artigo 6º da Lei de Concessões inclusive ao que se refere à cortesia no 
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atendimento por parte da concessionária ENERGISA, bem como realizar maiores 

investimentos na infraestrutura para evitar eventuais falhas (apagões), algo que tem 

se tornado recorrente em diversas áreas do município. 

 

2 – Maior fiscalização por parte dos órgãos competentes, em especial 

PROCON, Ministério Público e Polícia Civil quanto a eventuais abusos, ilegalidades 

e crimes praticados contra o consumidor.  

 

3 – Tendo em vista que já existe uma Ação Civil Pública (nº 0011930-

44.2015.4.01.4100 – 2ª Vara da Justiça Federal de Porto Velho) onde o MPE 

manifestou que o serviço no Estado estaria regular, requerer ao MPE a 

reconsideração da manifestação para informar que estão ocorrendo quedas, 

interrupções e apagões em todo o Estado. 

 

4 – Mudança no prazo de religamento de energia elétrica para no máximo 04 

horas (prazo esse anteriormente praticado, mas que recentemente foi alterado para 

24 horas). 

 

5 – Suspensão do aumento na tarifa de energia realizada em dezembro de 

2018, pedido este, protocolado junto ao Ministério de Minas e Energia e que seja 

cobrado ao Ministério resposta ao manifesto entregue ao Ministro pessoalmente. 

 

6 – Expansão da rede de distribuição bem como do Programa Luz Para 

Todos que visa atender a zona rural. 

 

7 – Disponibilização de telefone para contato emergencial do Corpo de 

Bombeiros Militar e deixar equipe de plantão para emergências. 
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8 – Que a concessionária ENERGISA apresente planilha de custos para 

aferir os gastos de produção, transmissão e os lucros advindos da prestação dos 

serviços. 

 

9 – Que a ENERGISA designe uma data, em 30 dias, para que as propostas 

apresentadas sejam respondidas em reunião na Câmara Municipal de Pimenta 

Bueno indicando dia, horário e os nomes dos seus representantes. 

 

As assinaturas constantes no cadastramento serão anexas à proposta de 

encaminhamento. 

 

As propostas aprovadas na presente Audiência Pública constarão nos anais 

desta Casa de Leis e as respectivas cópias serão encaminhadas à empresa 

ENERGISA, Ministério Público do Estado de Rondônia e publicada na imprensa 

oficial após o evento. 

 

Pimenta Bueno – RO, em 09 de novembro de 2019. 
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