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ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 

ENERGISA MINAS GERAIS 
   Às 10h15min do dia 13 de junho de 2015, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 

Energisa Minas Gerais, em Ubá/MG, na sede da Energisa 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 informou a todos a indicação feita pela Associação Comercial e Industrial de 
Muriaé, para a vaga de conselheiro suplente da Classe Comercial, o Senhor Carlos Magno 
de Oliveira. 
O conselheiro Luccas justificou a ausência do novo conselheiro por motivo de 
compromissos pessoais assumidos anteriormente à reunião. 
O presidente Alcides informou que com a destituição dos conselheiros representantes da 
Classe do Poder Público, um convite de indicação foi enviado à Prefeitura de Astolfo 
Dutra, porém até o momento não obteve retorno e que irá pessoalmente verificar junto 
ao prefeito a indicação dos nomes. 
A conselheira Isaura questionou o porquê da escolha da cidade de Astolfo Dutra e o 
presidente esclareceu que já houve tentativas com outras cidades, mas sem sucesso. 
O conselheiro Renan informou que ainda não verificou junto a um advogado a questão do 
estudo de viabilidade para o pedido de redução do ICMS nas contas de Energia elétrica 
junto ao Estado, mas que será apresentará na próxima reunião. 
O secretário repassou aos presentes o decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015 que 
regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica. 
Questionado pelo presidente sobre como fica a situação das distribuidoras que estão sob 
intervenção da ANEEL, informou que estas concessões irão a leilão. 
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Logo após realizou a leitura do Ofício-Circular nº 8/2015 – SMA/ANEEL, sobre o Índice de 
ANEEL de Satisfação do Consumidor – IASC 2015, onde serão realizadas entrevistas com 
consumidores residenciais nas cidades sorteadas pela ANEEL. 
Repassou aos presentes à solicitação de informação feita por Aline de Freitas Veloso, da 
FAEMG-Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, onde um cliente 
questiona a respeito da tarifa irrigante, o secretário informou  que a resposta foi enviada 
ao cliente e à FAEMG através de e-mail e correspondência enviada pela Ouvidoria da 
Energisa. 
Em seguida, divulgou os percentuais do reajuste tarifário periódico da Energisa Minas 
Gerais, regulamentado pela ANEEL que entrará em vigor a partir de 18 de junho de 2015. 
Informou a todos que a prestação de contas referente a 2014 foi encaminhada à ANEEL 
ressaltando que os gastos passarão por análise e caso haja divergências é solicitada a 
justificativa dos mesmos, e também que diversas distribuidoras do país inclusive da 
Energisa tem passado por auditorias. 
Apresentou o resultado da pesquisa de satisfação da ABRADEE, tendo a Energisa Minas 
Gerais obtido o índice de 83,40%. 
Apresentou também o material de divulgação do Conselho que será confeccionado. 
O secretário discursou sobre o tema Smart Grid (Rede Elétrica Inteligente), Perspectivas e 
Benefícios, que trata da integração dos sistemas de medição, automação, operação, 
comunicação e TI, demonstrando a evoluções do sistema elétrico desde a geração até as 
residências, explicou que o Smart Grid une a rede elétrica convencional ao sistema de 
telecomunicação, usando um centro de comando. Esclareceu sobre as causas, efeitos, 
desafios, custos e impactos da implantação deste sistema. Citou os países que já utilizam 
e ressaltou que a grande viabilidade de implantação é a melhoria da confiabilidade do 
fornecimento e redução de perdas não técnicas de energia. 
Dada a palavrar livre, o conselheiro Flávio ressaltou que apesar do momento ser de crise 
o que o entusiasma é saber que ainda se pode melhorar. 
A conselheira Isaura solicitou que lhe enviasse material sobre eficiência energética a fim 
de distribuir no evento dos produtores rurais da região de Manhuaçu. 
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O conselheiro Jorge relatou que além de divulgar o Conselho de Consumidores nos 
programas de rádio que participa, está realizando a divulgação em escolas e associações 
de bairro, esclarecendo dúvidas e apresentando os direitos e deveres do consumidor. 
Com a palavra, Alcides considerou a reunião satisfatória, agradecendo a todos pela 
presença, e às 12h49min, 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. 
 

Ubá, 13 de junho de 2015. 
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