CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. ELIAS VAZ)

Requer Audiência Pública para tratar do baixo
desempenho da Empresa Enel Distribuição de Goiás,
na prestação de serviços de distribuição de energia
elétrica no Estado de Goiás.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §2º, inciso II, da Constituição Federal e na
forma do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de
audiência pública, no âmbito desta Comissão de Minas e Energia, para tratar do baixo
desempenho da Empresa Enel Distribuição de Goiás, na prestação de serviços de
distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás, com os seguintes convidados:

1. Presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno;
2. Diretor da Aneel, Rodrigo Limp.

JUSTIFICAÇÃO
Em matéria publicada pelo Jornal O Popular, foi divulgado que a Enel
Distribuição Goiás é a pior distribuidora do País, pelo quinto ano consecutivo, segundo
dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. Isso ocorreu em consequência
do baixo desempenho da empresa em 2018, onde aconteceram interrupções de energia,
em média, por 26 horas.

A população do estado tem sofrido com a crescente piora no serviço de
fornecimento de energia. Se comparado ao ano de 2017, as reclamações sobre a
prestação do serviço da Enel Distribuição Goiás cresceu 9,7% em 2018. É urgente a
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necessidade de melhorias na prestação desse serviço, que precisam acontecer em curto
prazo.

A Enel divulgou um plano emergencial envolvendo a construção de novas
subestações, bem como o aumento do número de equipes em campo, o aumento da
capacidade na central de atendimento, a construção de novas redes, dentre outras
medidas. No entanto, não está claro, não há transparência quanto à aplicação desses
investimentos.

Diante do exposto, faz-se necessário trazer o debate para este colegiado, com a
finalidade de possibilitar a atuação parlamentar, no âmbito da função fiscalizatória do
Poder Legislativo.

Sala das Sessões, em

ELIAS VAZ
Deputado Federal – PSB/GO

de março de 2019.

