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ATA DA 110ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 
ENERGISA MINAS GERAIS 

 
 
 

 

 

Às 10h20min do dia 5 de abril de 2014, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 

Energisa Minas Gerais, em São João Nepomuceno/MG, nas dependências da Câmara 

Municipal de São João Nepomuceno conforme convocação. O presidente do Conselho 

da Energisa Minas Gerais - Alcides Oliveira da Silva abriu a reunião dando as boas 

vindas aos presentes em especial aos colaboradores da Energisa - senhores Cristiano 

Júnio Azevedo (Supervisor Técnico) e Luciano Cunha (Coordenador das Equipes de 

Campo da Energisa). e aos novos representantes da classe de Poderes Públicos, os 

Conselheiros – Marco Antonio de Toledo Gorrado e Luis Augusto Cabral, representantes 

da Prefeitura Municipal de Leopoldina. Com a palavra, o secretário executivo Stevon 

Schettino iniciou a leitura da ata da ultima reunião ordinária da Energisa Minas Gerais, 

sendo aprovada pelos presentes. O presidente repassou aos presentes informações 

referente ao I Encontro Nacional da Classe Industrial, realizado em 24 de março de 

2014, no Auditório da ANEEL, em Brasília, onde esteve presente, juntamente com o 

conselheiro Albertino Rodrigues onde apreciaram palestras e debates, bem como troca 

de experiências para beneficio do conselho. Neste assunto, um dos principais pontos 

destacados pelo presidente do conselho foi o de que a ANEEL tem cobrado uma 

participação mais efetiva de todos os conselheiros do Brasil, que são 630 (315 titulares 

+ 315 suplentes). Segundo Alcides, a agência tem se mostrado desapontada com o 

pouco interesse demonstrado pelos conselheiros. Nesta situação, foi destacado o 

grande número de conselheiros ausentes nas reuniões realizadas em Brasília. Os 

conselheiros juntamente com os representantes da Energisa discutiram algumas 

soluções possíveis para que o conselho possa ter uma ação mais efetiva nestas 

reuniões, como melhoras na logística. O conselheiro Luccas Correa também esteve 

presente no I Encontro Nacional da Classe Comercial. Todos os conselheiros 

enfatizaram aos presentes a importância da presença do conselho nos eventos 

proporcionados pela Aneel. 



 

 
 

2 

Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais 

Devido à ausência consecutiva do conselheiro-suplente da classe residencial, senhor 

Antonio Wagner de Vasconcellos, e de acordo com o Regimento Interno deste 

Conselho, ficou definido que este conselho iria revindicar ao Rotary Clube de Uba a 

indicação de um substituto. O conselheiro Jorge Luis e o presidente da Camara 

Municipal - senhor Haroldo apresentaram situações a serem avaliadas sobre falta de 

energia da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Braúna/Ituí. 

O conselheiro Jorge Luis e Presidente da Câmara Senhor Haroldo solicitou registro de 

agradecimentos aos atendimentos realizados pelos funcionários – Cristiano Junio 

Azevedo e Luciano Cunha. O Conselheiro Marco Antônio pediu que fosse registrado os 

agradecimentos ao Colaborador Marco Antonio Coelho, supervisor da Agência de 

Leopoldina e seus eletricistas, realçando que os mesmos são sempre atenciosos e 

competentes.O conselheiro Marco Antonio relatou sua preocupação quanto a 

transferência de ativos de iluminação publica para responsabilidade das prefeituras, 

pois informa que alguns municípios não terão como efetuar esta manutenção. Pediu a 

atuação do conselho para que se mobilizem e levem ao conhecimento da ANEEL as 

dificuldades dos Municípios menores. Por fim, cada um dos conselheiros realizou suas 

considerações finais, onde confessaram terem considerado bastante proveitosa esta 

reunião. Com a palavra, o presidente Alcides, considerou a reunião satisfatória e uma 

excelente oportunidade para troca de informações e ampliação de experiências. 

Agradeceu a todos pela presença e às 12h50min, não havendo nada mais a tratar o 

presidente encerrou a reunião e convidou os presentes para almoço de 

confraternização. Eu, Stevon Schettino, Secretário Executivo do Conselho de 

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

todos os membros do Conselho. 

 

 

.  

 

São João Nepomuceno, 5 de abril de 2014. 
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RENAN KILESSE       
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 
 
 
 
 
Marco Antônio de Toledo Gorrado    Luiz Augusto Cabral 
Conselheiro Titular Classe Poder Publico   Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
NATANAEL JOSE DA SILVA     LINO DA COSTA E SILVA 
Conselheiro Titular Classe Rural    Conselheiro Suplente 
 
 
 
        
 
VALÉRIA CHRISTINE DE MORAES    JORGE LUIZ DA SILVA                           

Conselheira Titular Defesa do Consumidor    Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
STEVON SCHETTINO      GEORGEANE PENA TEMER RIBEIRO  
Secretário Executivo      Secretária Executiva Suplente 

 

 

ATA APROVADA PELOS 

MEMBROS DO CONSELHO. 


