
 

Praça Rui Barbosa, 80 – Centro 
CEP: 36.770-901                        Cataguases – Minas Gerais 

 

 

ATA DA 116ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 

ENERGISA MINAS GERAIS 

 
 

 

Às 10h20min do dia 18 de abril de 2015, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 

Energisa Minas Gerais, em São João Nepomuceno/MG, na sede da Câmara Municipal 

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

Oliveira da Silva abriu a reunião dando as boas vindas a todos os presentes. 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 secretário apresentou os resultados da reunião realizada pela ANEEL, em Brasília-DF 

com os secretários executivos e ouvidores, destacando os resultados obtidos pela Energisa 

Minas Gerais e demonstrando os níveis de satisfação dos clientes. 

Logo após, o secretário executivo Stevon Schettino proferiu uma palestra sobre o atual 

cenário energético e tarifário do país, explicando que o aumento das tarifas e a criação 

das bandeiras tarifárias se deu devido a redução dos níveis de água das represas das 

usinas hidrelétricas e o aumento da utilização da energia termelétrica. 

O conselheiro Renan parabenizou a Energisa iniciativa de manter os grandes consumidores 

informados a respeito do aumento nos custos da energia, como ocorreu em Ubá, pois 

esclareceu para os empresários que os custos não aumentaram por decisão das 

distribuidoras e sim conforme determinações do governo federal e da ANEEL. 

O conselheiro Alcides ressaltou que a foi muito importante, mas que poderia ter sido 

realizada antes dos empresários sentirem o impacto nas contas de energia. 

O conselheiro Renan disse que desta forma os empresários se sentiram na obrigação de 

participar. 

Stevon informou que aproveitou para divulgar o conselho durante a palestra, e também 

apresentando aos presentes como ficou a nova formação da Energisa após a aquisição das 

empresas do Grupo Rede e a visão da área de concessão da Energisa Minas Gerais. 
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O senhor Valter, representante da Rádio Transamérica questionou o porque de não 

construírem parques eólicos na região Sudeste, o secretário explicou que para isto os 

ventos devem ser fortes e constantes o que não ocorre na região. 

A conselheira Isaura questionou se a Energisa realiza algum trabalho em relação à 

produção de água e preservação dos mananciais, o secretário explicou que estas ações 

são realizadas pelo departamento de meio ambiente juntamente com a Energia Geração. 

A conselheira então sugeriu a criação de programas de incentivo junto a produtores rurais 

para a preservação de nascentes. 

O conselheiro Jorge relatou sobre sua participação no Encontro de Classes, representando 

a classe de defesa do consumidor, explicou que devido ao aumento da tarifa, muitos 

consumidores estão sem condições de pagar as faturas, ficando inadimplentes junto à 

Energisa. 

O presidente completou dizendo que durante o Encontro a ANEEL foi cobrada por todos os 

conselheiros presentes uma atuação mais efetiva nas ações dos Conselhos de 

Consumidores. 

O conselheiro Luccas informou que questionou à ANEEL, quanto à taxa do ICMS, e, foi 

informado que a cobrança é estadual, mas que os Conselhos podem atuar junto ao 

CONACEM para discutirem a possibilidade de redução do imposto junto ao Estado. 

O conselheiro Flávio sugeriu que o Conselho se inteire das atividades da CONACEM e que 

sejam realizadas reuniões periódicas nas bases levantando assuntos para se discutir nas 

reuniões do Conselho e posteriormente junto ao CONACEM. 

O conselheiro Renan sugeriu a elaboração de um parecer de um advogado para pleitear 

junto ao Estado a redução do ICMS, e ficou de analisar os custos e repassar ao presidente 

Alcides e divulgar na próxima reunião. 

O secretário Stevon, informou que será apresentado na próxima reunião todo o material 

de divulgação do Conselho. 

O conselheiro Luccas informou que nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de 

Muriaé já tomou posse, porém ainda não fizeram a indicação do representante suplente 

para a Classe Comercial. 
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O presidente Alcides informou a destituição dos representantes do Poder Público devido 

às ausências injustificadas e que será enviado convite para outra cidade. 

Com a palavra, Alcides considerou a reunião satisfatória, agradecendo a todos pela 

presença, e às 12h51min, não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião e convidou 

os presentes para um almoço de confraternização antes do retorno dos conselheiros para 

suas cidades de origem. 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 presentes. 

São João Nepomuceno, 18 de abri de 2015. 
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