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Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais 

 

ATA DA 114ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 
ENERGISA MINAS GERAIS 

 
 

 

Às 12h12min do dia 05 de dezembro de 2014, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 

Energisa Minas Gerais, em Leopoldina/MG, nas dependências do Restaurante Grotão 

conforme convocação. O vice-presidente do Conselho da Energisa Minas Gerais - Renan 

Kilesse abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes e em especial novo 

representante titular do Poder Público, Bruno Gonçalves Flores. Com a palavra, o 

secretário executivo Stevon Schettino justificou a ausência do Alcides Oliveira da 

Silva, presidente do Conselho, que precisou viajar a Ponta Grossa, no Paraná, para um 

compromisso familiar. Em seguida o secretário iniciou a leitura da ata da última 

reunião ordinária da Energisa Minas Gerais sendo aprovada e assinada pelos presentes. 

Justificou a ausência da secretária Suplente Georgeane devido a sua participação na 

Confraternização dos Colaboradores da Energisa em Manhuaçu. 

O secretário informou que as indicações para a composição do Conselho para o biênio 

2015-2016 foram concluídas e que será encaminhada à ANEEL. 

O conselheiro Jorge sugeriu que as reuniões não fossem descentralizadas conforme 

havia sido proposto na última reunião, pois sempre que a reunião é realizada em São 

João Nepomuceno, busca convidar as comunidades a participarem, esclarecendo suas 

dúvidas e apresentando sugestões. 

O secretário leu o ofício enviado pela Prefeitura Municipal de Ubá, que concede o 

título de cidadania honorária ao Conselheiro Flávio Monteze, juntamente com o 

convite enviado para a participação de entrega do título. 

O vice-presidente parabenizou o Conselheiro Flávio pelo título e o elogiou por sua 

participação ativa dentro do munícipio e do Rotary de Ubá.  

O Conselheiro Flávio agradeceu e disse estar muito contente com o título, ressaltou 

que como membro do Conselho está tendo a oportunidade de aprender muito. 

O Conselheiro Jorge disse que ficou muito feliz, pois ao participar de um debate 

realizado na rádio, o Conselho foi elogiado pelo trabalho realizado por ele junto aos 

consumidores, não tendo recebido nenhuma reclamação sobre fornecimento de 

energia, nessa ocasião. 

O Conselheiro Lino disse que é um prazer fazer parte do Conselho e que agora como 

representante Titular, passará a ter uma participação ainda mais ativa. 
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Com a palavra, o vice-presidente Renan, transmitiu a todos a mensagem enviada pelo 

Presidente Alcides, agradecendo a todos pela participação no ano de 2014 e esperando 

contar com o apoio de todos para o próximo ano, considerou a reunião satisfatória e 

uma excelente oportunidade para troca de informações e ampliação de experiências. 

Desejou a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Agradeceu a todos pela 

presença e às 13h15min, não havendo nada mais a tratar o vice-presidente encerrou a 

reunião e convidou os presentes para um 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. 

 

 

 

Leopoldina, 06 de dezembro 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 
Conselheiro Titular Classe Comercial   Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
BRUNO GONÇALVES FLORES                LUIZ AUGUSTO CABRAL 
Conselheiro Titular Classe Poder Publico   Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
LINO DA COSTA E SILVA     ISAURA PEREIRA DA PAIXÃO 
Conselheiro Titular Classe Rural    Conselheiro Suplente 
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JORGE LUIZ DA SILVA                         VALÉRIA CHRISTINE DE MORAES 
Conselheiro Titular Defesa do Consumidor    Conselheiro Suplente 
 
 
 
 
STEVON SCHETTINO      GEORGEANE PENA TEMER RIBEIRO  
Secretário Executivo      Secretária Executiva Suplente 
 
 


