
 
 

 

REQUERIMENTO 

(Do Sr. MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO) 

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, relativa a sugestão à Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para 
alterar suas normas reguladoras, para 
adaptá-las às necessidades dos 
consumidores deficiente visuais. 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª. seja encaminhada ao Senhor 

Ministro de Estado de Minas e Energia a Indicação anexa, sugerindo a 

alteração nas normas reguladoras da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), no tocante às faturas de energia elétrica, de modo a melhor adaptá-las 

às necessidades dos consumidores deficientes visuais. 

Sala das Sessões, em            de                              de 2016. 

 
 

Deputado MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO 
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INDICAÇÃO Nº               , DE 2016 

(Do Sr. MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO) 

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia encaminhar à Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a 
sugestão ora feita, para alterações nas 
normas reguladoras, de forma a melhor 
atender às necessidades dos consumidores 
deficientes visuais. 

Excelentíssimo Senhor Ministro FERNANDO BEZERRA 

COELHO FILHO: 

Um dos mais importantes, senão o principal compromisso de 

todo representante do povo deve sempre ser o de lutar pelos direitos de seus 

representados, buscando sempre ampliá-los, nas medidas das necessidades 

que se apresentem no cotidiano de suas vidas. 

Por isso, vimos à presença de V. Exª. apresentar um pleito que, 

por singelo que possa parecer, é de bastante importância para vários cidadãos 

brasileiros. 

Trata-se, aqui, das necessidades dos consumidores de energia 

elétrica deficientes visuais que, atualmente, dadas as normas reguladoras em 

vigor, relativas aos serviços públicos de energia elétrica, não têm como conferir 

os dados relativos a seu consumo de energia elétrica ou, sem o recurso a 

terceiros que não apresentem essa deficiência, receber informações 

importantes a eles encaminhadas pelo órgão regulador, ou pelas empresas 

concessionárias dos serviços de energia elétrica a que estão vinculados. 
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Tal lacuna da regulamentação desses serviços acaba por 

tornar os deficientes visuais em cidadãos de segunda classe, incapazes de, por 

si sós, receberem informações sobre seus direitos e deveres e agirem no 

sentido do exercício pleno de suas capacidades. 

Essa situação seria muito facilmente resolvida, caso a Aneel 

procedesse a uma pequena alteração nas normas reguladoras dos serviços de 

energia elétrica, notadamente a Resolução n° 414, de 9 de setembro de 2010, 

no capítulo referente às faturas de energia; para isso, bastaria criar um 

cadastro de consumidores deficientes visuais para que, nesses casos, suas 

faturas fossem emitidas com informações na linguagem Braille, de maneira que 

os próprios consumidores pudessem inteirar-se de todas as informações a eles 

enviadas, para o completo exercício de seus direitos e deveres de cidadãos. 

Também os terminais de autoatendimento, nas empresas 

concessionárias de energia elétrica, poderiam ser adaptados para a linguagem 

Braille, a fim de que os deficientes visuais possam, eles próprios, tratar dos 

assuntos de seu interesse, no tocante ao fornecimento e consumo de energia 

em suas residências, sem necessitar do recurso ao auxílio de terceiros, nem 

sempre possível para eles. 

Por isso, sabendo de sua grande visão de homem público, 

vimos apresentar-lhe tal sugestão, pedindo a V. Exª. que a encaminhe à Aneel 

para sua implementação, a fim de que, no mais breve prazo possível, possam 

os deficientes visuais consumidores de energia elétrica de todo o país verem 

estendidos a eles os direitos de que hoje gozam os demais cidadãos 

brasileiros. 

Sala das Sessões, em         de                         de 2016. 

Deputado MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO 
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