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Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais 

 
ATA DA 105ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 

ENERGISA MINAS GERAIS 
 

 

Às 10h30min do dia 08 de Junho de 2013, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 

Energisa Minas Gerais, nas dependências da Concessionária, em Cataguases/MG, 

conforme convocação. O presidente do Conselho Alcides Oliveira da Silva abriu a 

reunião dando boas vindas a todos os presentes. Com a palavra, o secretário executivo 

Luis Claudio efetuou a leitura da ata da ultima reunião ordinária, sendo aprovada 

pelos presentes. O secretário informou que as solicitações dos Conselheiros 

apresentadas na reunião anterior foram atendidas. Luis Claudio comunicou sobre 

reunião presencial da Audiência Pública nº 043 e 045/2013 da Aneel; onde foi 

abordada a regulamentação das disposições comerciais para aplicação da modalidade 

tarifária horária branca e da metodologia e metas para os indicadores de qualidade 

comercial, Duração Equivalente de Reclamação – DER e Frequência Equivalente de 

Reclamação – FER. Com a palavra o engenheiro Stevon Schettino, novo gerente do 

Departamento de Serviços Comerciais, informou que a ANEEL, em 16 de abril de 2013, 

publicou a Resolução Normativa nº 547 onde estabeleceu os procedimentos comerciais 

para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias a partir de Janeiro de 2014. A 

aplicação das tarifas referentes às bandeiras tarifárias verde, amarela ou vermelha 

deverá ser efetuada sobre o consumo de energia medido dentro do mês civil. As 

bandeiras tarifárias indicarão ao consumidor se a energia custará mais ou menos em 

função das condições hídricas de geração de eletricidade, da necessidade da utilização 

das usinas termelétricas, assim como de apresentar uma oportunidade ao consumidor 

de gerenciar melhor seu consumo de energia elétrica, reduzir o valor de sua fatura e 

evitar o racionamento de energia. A ANEEL estará publicando mensalmente qual a 

bandeira tarifária que será utilizada para o faturamento de cada região. Para facilitar 

a compreensão quanto à nova legislação, a distribuidora, no período de 1º de junho a 

31 de dezembro de 2013, estará informando na fatura de energia mensagem sobre 

qual a bandeira tarifária será utilizada e qual seria o valor de acréscimo por kWh 

consumido. O conselheiro Bruno Alves solicitou sua destituição do cargo, uma vez que 

o mesmo não faz mais parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de 

Cataguases. O secretário aproveitou para informar e agradecer a todos pela 

oportunidade da convivência/aprendizagem junto ao Conselho de Consumidores da 

Energisa Minas Gerais, informando que está para se aposentar, passando o cargo de 

Secretário para o Sr. Stevon Schettino que, a partir da próxima reunião assume a 

função de secretário executivo do Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais. 

O Sr. Stevon se apresentou, colocando à disposição do Conselho. Com a palavra, o 

presidente considerou a reunião satisfatória e agradeceu a presença e participação de 
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todos na reunião. Às 12h45min, não havendo nada mais a tratar o presidente encerrou 

a reunião. Eu, Luís Cláudio de Paula Silva, Secretário Executivo do Conselho de 

Consumidores lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 

todos os membros do Conselho. 
 
 

Cataguases, 08 de junho de 2013. 
 
 
 
 

 
RENAN KILESSE      ANTONIO WAGNER DE VASCONCELLOS 
Conselheiro Titular Classe Residencial    Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
ALCIDES OLIVEIRA DA SILVA     ALBERTINO RODRIGUES DUTRA 
Conselheiro Titular Classe Industrial   Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
LUCCAS CORREIA NETO                FELÍCIO BRUM LUGÃO 
Conselheira Titular Classe Comercial   Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
NATANAEL JOSE DA SILVA     LINO DA COSTA E SILVA 
Conselheiro Titular Classe Rural    Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
BRUNO DE SOUZA ALVES     CHRISTIANE FERREIRA PERACIO 
SILVEIRA            
Conselheiro Titular Classe Poder Público   Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
VALÉRIA CHRISTINE DE MORAES    SELMA WERNECK                           

Conselheira Titular Defesa do Consumidor    Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
LUÍS CLÁUDIO DE PAULA SILVA    GEORGEANE PENA TEMER RIBEIRO  
Secretário Executivo      Secretária Executiva Suplente 

 

 ATA APROVADA PELOS 

MEMBROS DO CONSELHO. 


