APROVADO
~3/~llw,S

-~ATA DA 6il AUDIENCIA

PUBLICA COM

ENEL E CAGECE PARA DISCUTIR

CONTAS ABUSIVAS E MAU ATENDIMENTO

SOBRE AS

AO CLIENTES PARA O BIÊNIO 2019/2020.

Aos Treze (13) Dias do Mês de Novembro do Ano de Dois mil e Dezenove (2019). Ás Dez
horas e Vinte e Cinco minutos (10h25min).

O Presidente comunica que a presente

Audiência Pública será com a ENEL e a CAGECE, tendo com Autores os Vereadores:
Jesyca Adrina e Guto da Glaudisiel para discutir sobre as Contas Abusivas, o mau
Atendimento

aos Clientes do Município como um todo e solicitou aos Vereadores: Cabo

Marlin e Neto do Custódio para conduzir os Convidados a Mesa. O Senhor Adriano
Sampaio - Representante da ENEL e o Senhor Christian Joseph Mendes Quezado e a
Doutora Luiza Marlete Barros Barbosa - Representante do PROCON.O Presidente passa
a Presidência para a Senhora Jesyca Adrina, como também

o Vereador

Guto da

Glaudisiel que são os Autores da Audiência Pública. A Presidenta Jesyca Adrina que
cumprimentou

a todos e a todas, disse que é com muita satisfação que Ihes recebemos

aqui hoje, pois o Requerimento proposto por mim e pelo Vereador Guto da Glaudisiel,
para que agente pudesse atender aos anseios da Sociedade que tanto nos procuravam
a respeito dessas demandas, tanto
importante

da ENEL como CAGECE é um momento

muito

para a Sociedade que possamos tirar suas duvidas seus questionamentos

e

ouvir das pessoas competentes que são no caso Representante da ENEL e da CAGECE,
então vamos abrir para as perguntas e depois eles vão responder os questionamentos.
Passando a palavra para a Senhora Luiza Marlete Barros Barbosa - Representante do
PROCON que cumprimentou

a todos e a todas apontou que "recebemos

reclamações de Munícipes sobre falha no fornecimento

inúmeras

de Energia Elétrica, aumento

abusivo dos preços e baixa qualidade do serviço ofertado",

destacou que a Câmara

Municipal de Quixadá aprovou a Lei de n 2623 no ano de 2013, que determina que as
Q

Empresas Fornecedoras
fornecimento

de Água, Esgoto e Rede Elétrica

não podem

cortar

o

de Energia e água em dias de sexta-feira, obrigando a população da

cidade a ficar o fim de semana privada dos serviços essenciais. Segundo ela a mesma, a
Lei diz também

que ficam proibidos

cortes no último

dia útil antes de feriados.

Passando para o Debate falaram: Jesyca Adrina, Guto da Glaudisiel, Cabo Marlin,
Senhora Mara Moradora do Residencial Rachei de Queiroz, Louro da Juatama, Luiz do
Hospital, Cezar Augusto, Iranildo Bacurin, Rosa Buriti, Senhor Cleunio Pinto e o Senhor
Paulinho que fizeram várias indagações. Passando a palavra para o Senhor Adriano
Sampaio - Representante da ENEL, que cumprimentou
agradecer

por

estarem

próximo

a todos e a todas, queremos

aos nossos clientes

para

prestar

os devidos

esclarecimentos como concessionaria e com respeito aos nossos 38.000 (Trinta e Oito
Mil) clientes

de Quixadá e respondendo

Multinacional

e segue orientações

as perguntas

esclareceu que a ENEL é

Federais, não podendo

obedecer

a Citada Lei

Municipal, disse que não é interesse da concessionaria executar um corte, pois deixa de
ter aquele cliente,

sabe que o meu produto

é essencial, antes de fazer o corte

comunicamos ao cidadão no mínimo com 15 dias de antecedência e temos condições
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de fazer

um

parcelamento,

Tomamos

conhecimentos

também

que aqui temos

nós tratamos

os nossos clientes

atendimento

das lojas de Quixadá.

estipuladas
Mendes

pelo governo

Quezado

Rachei de Queiroz,
Para ele

o aumento

considerações

eles

quaisquer

duvidas.

solicitação

a ENEL para

transmissão

elétrica

dos preços cobrados
encerrada

'-

de Meneses

Após

Queiroz

pelos Vereadores

agradeceram
o debate,
que

do bairro,

seja

pelo

realizada

Pública e convida
que Secretariei

presentes

a todos

o
são

Joseph

Residencial

em relação

a elevação

à ENEL.

das taxas.

Nas

e se põe

a disposições

para

se comprometeu

a oficializar

uma

uma

A Presidenta

Christian

do Bairro

principalmente

espaço

a Câmara

da empresa

parte das reclamações

é oriunda

deve-se

a fim de descobrir

à população.

a Audiência

das contas

reclamações,

disse que a CAGECE obedece

Estadual e a grande

abusivas,

atendimento.

as tarifas

para o Senhor

e a todas,

em Quixadá

cobranças

nos valores

finais

e vou levar as estancias

a todos

das empresas

de

de 200 (Duzentas)

Passando a palavra

na Jurisprudência

indicando

os canais

é um órgão arrecadador

A Enel

que cumprimentou

aos serviços

em torno

personalizados

Federal.

tal Lei, pois há semelhante
em relação

disponibilizando

averiguação

técnica

na rede

o que vem ocasionando

agradeceu

a todos

a elevação

e a todas e declaro

para uma Foto oficial.

e lavrei apresente

de

Eu, José Maria

ata que vai assinado

por mim e

depois de lido e aprovado.

ASSINATURA

NOME DOS VEREADORES
APARECIDO HILDENIO ALVES DUTRA
CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LMA
CEZAR AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA
DARLAN LOPES DA SILVA
FRANCISCO MARLOS HOLANDA BEZERRA
~

GUTEMBERG QUEIROZ PELEGRINE FILHO
IRANILDO BARBOSA DE FREITAS
JESYCA ADRINA SEVERO CAVALCANTE
JOSÉ EVARISTO PINTO DE OLIVEIRA
JOSÉ MARIA MENESES QUEIROZ
LAÉRCIO OLIVEIRA LIMA
LUCAS NETO DA SILVA RODRIGUES
, LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE LIMA
MARCELO COSTA CORREIA
MARIA ROSELENE BURITI LIMA
RAIMUNDO

NONATO NUNES DA SILVA

RAIMUNDO

RIBEIRO DAMASCENO
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