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REQUERIMENTO Nº 001/2015 DE 23 DE JANEIRO DE 2015. 

 

 
Excelentíssimos Senhor JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA,  

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú-CE 

 

 

Requerimento solicitando que a COELCE envie um 

representante para esclarecer a população sobre o novo modelo 

de cobrança de energia para zonas rurais. 

 

 

A Companhia Energética do Ceará (COELCE) desde fevereiro de 2014 mudou a periodicidade da 

medição de consumo para clientes residentes na Zona Rural dos municípios. O valor a ser pago seria 

auferido bimestralmente. Embora a nova forma de medir estivesse autorizada pela Resolução 

414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o próprio gerente de Operações 

Comerciais da Coelce, Ribamar Carneiro explicou através da imprensa (Jornal O POVO Online/edição 

de 18.01.2014) que “O cliente não vai pagar duas faturas no mesmo mês. Apenas a forma de leitura 

que vai mudar”. 

 

Contudo, os moradores do Distrito de Juritianha buscaram este parlamentar para reclamarem que a 

COELCE neste mês de Janeiro/2015 gerou duas contas para os consumidores - uma com vencimento 

pra o dia 02 de janeiro e outra para o dia 23 de janeiro. E que ainda, já apresentou a conta com 

vencimento para o dia 02 de fevereiro do corrente ano. 

 

É evidente que tal situação desatende os princípios de proteção ao consumidor e gera um 

desajuste no planejamento financeiro das famílias do Distrito de Juritianha. Desta forma se 

mostra mais do que válido e sim necessário o comparecimento de um representante da 

COELCE para esclarecer a situação aqui exposta e dirimir as dúvidas sobre a implementação 

deste novo modelo de cobrança de energia.   
 

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma 

regimental, que se digne em oficiar a Companhia Energética do Ceará (COELCE)  solicitando o envio 

de representante para esclarecer sobre o problema da cobrança de 02 (duas) contas de energia 

no mesmo mês ocorridas no Distrito de Juritianha e para dirimir dúvidas sobre a 

implementação deste novo modelo de cobrança de energia. 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 23 de Janeiro de 2015. 

 
 

Cláudio Jean da Silveira 

Vereador (PCdoB) 

 


