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ATA DA 121ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 
ENERGISA MINAS GERAIS 

 
 
 

Às 10h26min do dia 05 de março de 2016, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 
Energisa Minas Gerais, em Cataguases/MG, nas dependências da Sede Energisa Minas 
Gerais convocação prévia. O presidente do Conselho da Energisa Minas Gerais – 
Alcides de Oliveira abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes e em especial 
ao Diretor Técnico Fernando Costalonga e aos novos representantes da Classe Poder 
Publico, os senhores Luiz Fernando Lavorato – Titular, e Volnei Ramom Pereira da 
Silva - Suplente. Na ocasião, o diretor Técnico Fernando Costalonga agradeceu o 
convite e disse estar satisfeito com a atuação do conselho, que tem realizado ações em 
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos clientes, sempre pensando em 
prestar um serviço de excelência e foco no cliente. Colocou-se à disposição para 
apoiar o conselho e explanou informações diversas relacionadas ao setor elétrico e 
crescimento da concessionarias, sanando as dúvidas colocadas pelos conselheiros. 
Informou que todas as manifestações registradas pelo conselho são tratadas com 
devida atenção, mas frisou também que por ser a  empresa um órgão regulamentado, 
têm prazos que devem ser respeitados e normas a serem cumpridas. Informou a todos 
que a Energisa Minas Gerais é a grande vencedora do Prêmio IASC - Índice Aneel de 
Satisfação do Consumidor 2015, na categoria Melhor Distribuidora de Energia 
Elétrica das regiões Sul e Sudeste acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras. 
O resultado foi anunciado no dia 19 de novembro, na cerimônia de premiação 
realizada no auditório da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 
Brasília. O IASC é o resultado de pesquisa realizada pela ANEEL, no segundo 
semestre de cada ano, que mede o grau de satisfação do consumidor residencial em 
relação à qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica do 
país,. Elogiou o secretario executivo, informando que a concessionária esta bem 
representada no conselho, pois o Sr. Luciano trabalha com seriedade e competência, 
levando muito a sério as manifestações do conselho e, buscando junto ao grupo, 
soluções satisfatórias e definitivas. O conselheiro Jorge Luiz informou que esta muito 
satisfeito com atuação da concessionaria, que realizou um excelente trabalho na poda 
de eucaliptos no bairro Eucaliptos em São João Nepomuceno. Solicitou ao Diretor e 
secretário do conselho que realizem uma visita para entrevista na Rádio Difusora de 
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São João Nepomuceno. Fernando agradeceu o convite e se prontificou em agendar 
visita o mais breve possível. O conselheiro Luiz Fernando informou que a Prefeitura 
Municipal de Astolfo Dutra esta programando a poda das árvores da cidade e solicitou 
apoio da concessionaria para atuar naquelas que oferecem risco de poda por estar 
muito próxima à rede elétrica. Questionou ainda a respeito das reuniões serem 
realizadas aos sábados. O secretario informou que será mantido contato com área 
responsável para realização de inspeção e atendimento à solicitação. Quanto às 
reuniões serem realizadas somente nos sábados, informou que esta decisão foi tomada 
conforme consenso dos conselheiros, visto que durante a semana todos têm seus 
trabalhos regulares e não haveria tempo para realizar as reuniões, uma vez que as 
mesmas são descentralizadas e faz se necessário viajar para estar presente. O 
convidado César Defilippo questionou a possibilidade de a concessionaria trocar as 
redes elétricas por redes encapadas, a fim de evitar acidentes com população. 
Fernando informou que atualmente o sistema elétrico da concessionaria consiste na 
maioria em redes nua, mas os projetos atuais já são construídos com redes protegidas, 
principalmente na área urbana e áreas que demandam risco. Informou também que a 
Energisa realiza um trabalho de mapeamento de risco, e quando se detecta alguma 
anomalia as redes elétricas são substituídas imediatamente. O conselheiro Joaquim 
questionou quais os meios e planejamento da concessionaria para compra de energia. 
Fernando informou que a Energisa construiu dois parques de geração eólica no Rio 
grande do Norte e usinas de geração a partir de biomassa em São Paulo e Mato 
Grosso. Para região sudeste a Energia tem investido em construção de PCH, devido à 
viabilidade e aproveitamento dos recursos naturais. O convidado César Defilippo 
questionou a possibilidade de a Energia realizar análise nas duas barragens existentes 
nas cidades de Astolfo Dutra e Guarani. Fernando informou que as barragens não são 
de responsabilidade da concessionaria e sim da empresa Brookfield do Brasil, mas que 
manteremos contato com a empresa para verificar a viabilidade de uma analise. Em 
seguida o secretário iniciou a leitura da ata da última reunião ordinária da Energisa 
Minas Gerais sendo aprovada e assinada pelos presentes. O secretario informou que 
nos dias 17,18 e 19 ocorrera VIII Encontro dos Conselhos de Consumidores da Região 
Sudeste. Conforme definição do Presidente o conselho será representado por Alcides, 
Flavio e Rosania. Apresentou também oficio com informações sobre os principais 
eventos a serem promovidos pela Aneel em 2016. Informou que a Audiência 
Pública – Revisão Tarifaria - esta prevista para 29/04/2016 em Cataguases/MG e seria 
muito importante a presença de todos os Conselheiros. Os conselheiros presentes 
assinaram o Termo de adesão para O trabalho voluntário a ser desempenhado junto ao 
Conselho de Consumidores da Energisa, de acordo com a Lei nº 9.608 de 18/02/98. O 
secretario apresentou ainda os resultados de Perdas da Energisa no ano de 2015. As 
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perdas podem ser classificadas quanto à origem, ou seja, as perdas podem ser: 
Técnicas - Montante de energia elétrica dissipada no sistema de distribuição 
decorrente das leis da Física, abrangendo os processos de transporte, transformação de 
tensão e medição de energia elétrica. Não-Técnicas - Também conhecidas como 
Perdas Comerciais, são os montantes de energia utilizados pelas unidades 
consumidoras, mas sem, entretanto, ser faturada, em virtude de alguma irregularidade 
no sistema de medição da concessionária. O Combate às Perdas Não-Técnicas é uma 
das diretrizes do Grupo Energisa. Em busca de inibir a ação de terceiros quanto à 
manipulação do consumo das unidades consumidoras, a empresa busca sempre novas 
alternativas, estudos e ações em busca de resultados positivos que visam à redução de 
perdas no fornecimento de energia elétrica, atualmente afetados pela crise econômica. 
Com a palavra, o presidente, agradeceu a todos pela participação, considerou a reunião 
satisfatória e uma excelente oportunidade para troca de informações e ampliação de 
experiências e às 13h29min, não havendo nada mais a tratar o presidente encerrou a 
reunião. Eu, Luciano Lima, Secretário Executivo do Conselho de Consumidores lavrei 
a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros do 
Conselho. 

 
  

Cataguases, 05 de março de 2016. 
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Conselheiro Titular      Conselheiro Suplente 
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Classe Poder Público     Classe Poder Público 
 



 

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

 

 
 
LUCCAS CORREIA NETO       
Conselheiro Titular  
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LINO DA COSTA E SILVA    ISAURA PEREIRA DA PAIXÃO 
Conselheiro Titular     Conselheiro Suplente 
Classe Rural       Classe Rural 
  
 
 
JORGE LUIZ DA SILVA    VALÉRIA CHRISTINE DE MORAES 
Conselheiro Titular      Conselheiro Suplente 
Defesa do Consumidor     Defesa do Consumidor                       
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