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Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais 

 
ATA DA 112ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 

ENERGISA MINAS GERAIS 
 
 
 

Às 10h30min do dia 9 de agosto de 2014, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 

Energisa Minas Gerais, em Ubá/MG, nas dependências da Associação Comercial e 

Industrial de Ubá conforme convocação. O presidente do Conselho da Energisa Minas 

Gerais - Alcides Oliveira da Silva abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes e 

em especial à colaboradora da Energisa, Joana D’arc Pereira de Almeida, Supervisora 

de Leitura. Com a palavra, o secretário executivo Stevon Schettino iniciou a leitura da 

ata da última reunião ordinária da Energisa Minas Gerais sendo aprovada e assinada 

pelos presentes. O presidente esclareceu sobre o objetivo do Conselho de 

Consumidores. O secretário relembrou a todos sobre a renovação de mandato para o 

período de 01/10/2014 a 30/09/2016 e também da necessidade de indicações para a 

composição do Conselho. O secretário realizou a leitura do ofício da ANEEL, nº11/2014 

sobre o Curso de Capacitação em Direito do Consumidor e solicitou que verificassem a 

conclusão do mesmo. 

O secretário leu o ofício nº 13/2014, sobre o Encontro Regional realizado em 

05/08/2014 que contou com a participação do Presidente do Conselho, Sr. Alcides de 

Oliveira e do Conselheiro Jorge, representando a classe de Defesa do Consumidor e a 

secretária suplente Georgeane Pena. 

O conselheiro Jorge, relatou que a ANEEL explicou que os Conselhos devem divulgar 

mais seu trabalho, atuando como um fiscal, debatendo os assuntos de interesse 

público e não político. Foi explicado pelo presidente do conselho, pelo conselheiro 

Jorge e pela secretária executiva suplente toda a dinâmica da reunião da região 

Sudeste. Repassaram sobre as palestras ocorridas neste evento, como eficiência 

energética, projetos de P&D, as melhores formas de informar sobre as interrupções de 

fornecimento na fatura de energia elétrica. O conselheiro Jorge elogiou a Energisa 

Minas Gerais e se mostrou muito feliz com os elogios da Ana Paula e Josiane da ANEEL 

com a atuação da Energisa e do Conselho. 

A secretária executiva falou sobre a importância do Conselho enviar sugestões de 

assuntos a serem tratados na reunião com o Diretor Ouvidor, para os dois conselheiros 

que foram escolhidos para representar a Região Sudeste. 
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O secretário executivo Stevon Schettino, leu o ofício nº 14/2014, referente à 

Audiência Pública sobre Revisão Tarifária, pedindo a divulgação dos conselheiros às 

entidades para que participem desta audiência e enviem contribuições efetivas. 

O executivo leu também o ofício nº15/2014, referente à Audiência Pública sobre 

Irrigação e Aquicultura, pediu a divulgação pelos conselheiros às entidades para que 

participem e enviem contribuições. O Presidente do Conselho, Sr. Alcides, ficou de 

verificar se há alguma associação na região de Dona Euzébia, para divulgarmos ainda 

mais a tarifa de irrigação, já que é uma região de muitos produtores. 

O secretário leu o ofício nº 20/2014, sobre a reunião com o Diretor-Ouvidor, e mais 

uma vez a secretária suplente explicou sobre a importância de enviar assuntos a serem 

levados ao diretor ouvidor pelos conselheiros eleitos a representar a região Sudeste. 

A secretária suplente reforçou a importância do envio das novas indicações para o 

novo ciclo de mandato. 

Os conselheiros solicitaram que os assuntos a respeito da transferência de IP para os 

municípios sejam tratados a partir de dezembro/14 e que para a próxima reunião, seja 

discutido sobre Segurança na Comunidade. 

O conselheiro Renan ressaltou que apesar da convocação da sociedade, não obteve 

presença e que para as próximas reuniões sejam enviadas correspondências para que 

eles realizem a entrega em mãos. 

O conselheiro Jorge repassou nos programas de rádio da região sobre a viagem em 

Brasília, informando que a ANEEL ficou de subsidiá-lo para divulgação nas rádios. 

Todos os conselheiros elogiaram o processo de leitura/refaturamento da Energisa, pois 

não veem ninguém reclamando de fatura incorreta. O presidente pediu para registar o 

ótimo trabalho dos colaboradores da Energisa. 

O secretário repassou sobre a nova diretoria da Energisa Minas Gerais, que está sendo 

ocupada pelo Sr. José Adriano Mendes e acrescentou sobre o Presidente da Energisa 

Minas Gerais ,Dr. Gabriel Alves Pereira Júnior, que assumiu também a presidência das 

empresas recém adquiridas - Rede Sul Sudeste (Estado São Paulo e Minas Gerais e 1 

Município no Paraná).  

O conselheiro Flávio, externou felicidade em estar participando do conselho e disse 

estar muito satisfeito. Solicitou a divulgação do Conselho para todos os funcionários da 

empresa, pois alguns não sabem sobre a existência do mesmo. 
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O conselheiro Luccas completou, dizendo que a divulgação também feita junto à 

população e entidades, pois muitos não sabem sobre o Conselho de Consumidores e 

sua importância. 

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 12h00min, 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. 

 

 

Ubá, 9 de agosto de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENAN KILESSE      FLÁVIO MONTEZE 
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 
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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 


