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ATA DA 122ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 
ENERGISA MINAS GERAIS 

 
 
 

Às 10h30min do dia 09 de abril de 2016, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 
Energisa Minas Gerais, em Muriaé/MG, nas dependências do Sesi daquela localidade, 
conforme convocação prévia. O presidente do Conselho da Energisa Minas Gerais – 
Alcides de Oliveira abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes. O Secretário 
Geral do Conselho, Sr. Luciano Lima, também deu boas vindas a todos os presentes e 
comentou sobre a última reunião do Conselho da Energisa Nova Friburgo, que foi 
realizada na Associação de produtores de agricultura familiar e teve uma grande 
participação dos associados daquela instituição. Frisou ainda que seria importante o 
Conselho da Energisa Minas Gerais realizar algumas reuniões ordinárias 
descentralizadas desse mesmo modelo. Foi sugerido então que para as próximas 
reuniões sejam convidados também representantes de associações de moradores e 
entidades representativas da sociedade. Luciano comentou ainda sobre a audiência 
pública sobre o processo de revisão tarifária da Concessionária, prevista para 
acontecer no final de junho, ainda sem programação definida. O presidente do 
Conselho ficou então de definir quem será o representante que fará a exposição 
durante a audiência. Em seguida o conselheiro Flávio Monteze iniciou a explanação 
sobre a participação no Encontro Regional dos Conselhos de Consumidores da Região 
Sudeste, que foi realizado no período de 17 a 19/03/2016 na cidade de Niterói/RJ, e 
que teve a participação, além do mesmo, do Presidente Alcides e da Representante do 
Secretário Executivo, Sra Rosânia Barcaro. Flávio enfatizou que o encontro foi 
bastante proveitoso e citou como pontos relevantes a atuação de agentes comunitários 
bastante atuantes na Bandeirante e a nova estruturação do CONACEM, que segundo 
ele agora está mais atuante e que o nosso conselho deve participar mais junto a esse 
órgão. Destacou também os debates sobre o mercado livre, onde a tendência dentro do 
atual cenário do setor elétrico é que as grandes empresas voltem a migrar para o 
mesmo, apesar das incertezas que um contrato de 5 anos pode gerar. Outro ponto 
discutido no encontro foi a complexidade das concessões atuais existentes e as 
dificuldades cada vez maiores de se obter licenciamentos ambientais, o que torna 
alguns empreendimentos, principalmente de geração, cada vez mais complexos. Sobre 
as bandeiras tarifárias, com a melhora da situação dos reservatórios, a partir de abril 
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foi adotada a bandeira verde, sem custo adicional na fatura de energia devido ao 
desligamento das grandes termelétricas. Não tem como prever até quando a bandeira 
continuará verde, pois a ANEEL divulga apenas no final de cada mês. O último dia do 
encontro foi reservado para uma visita à cidade inteligente de Búzios, onde a AMPLA 
possui um projeto piloto de implantação da tecnologia “Smart Grid”. Segundo Flávio 
essa visita poderia ter sido melhor explorada, pois ficou praticamente concentrada em 
uma apresentação em local fechado sobre a tecnologia e pouca coisa foi vista 
efetivamente na prática. Dando continuidade à reunião o conselheiro Luccas Correia 
Neto, de Muriaé, informou sobre a preocupação com o serviço de manutenção de 
Iluminação Pública nessa cidade, pois segundo ele o contrato atual venceu e o novo 
processo de licitação ainda não havia sido concluído, podendo gerar descontinuidade 
no serviço. Luciano Lima ficou de verificar essa situação junto à prefeitura local. O 
conselheiro Jorge Luis da Silva aproveitou para agradecer a participação do Secretário 
Executivo Luciano Lima e do Diretor Técnico e Comercial da Energisa Fernando 
Costalonga no programa de rádio que o mesmo mantém semanalmente na radio 
difusora de São João Nepomuceno. Segundo o conselheiro a participação foi muito 
importante para dirimir várias dúvidas dos clientes daquela região, que puderam 
participar ao vivo com perguntas durante o programa. No final, o conselheiro Flávio 
Monteze propôs que as propôs que as próximas reuniões extraordinárias do conselho 
passem a iniciar às 09:00h, pois com o tempo atual das mesmas está ficando 
complicado o horário para almoçar nos restaurantes das cidades. A proposta foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos presentes. 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 
13h39min, 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, 09 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
FLÁVIO MONTEZE     JOAQUIM CARLOS DE SOUZA 
Conselheiro Titular      Conselheiro Suplente 
Classe Residencial      Classe Residencial 
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ALCIDES OLIVEIRA DA SILVA   ALBERTINO RODRIGUES DUTRA 
Conselheiro Titular      Conselheiro Suplente 
Classe Industrial     Classe Industrial 
 
 
 
LUIZ FERNANDO LAVORATO   VOLNEI RAMOM PEREIRA DA SILVA 
Conselheiro Titular      Conselheiro Suplente 
Classe Poder Público     Classe Poder Público 
 
 
 
LUCCAS CORREIA NETO       
Conselheiro Titular  
Classe Comercial     
    
 
 
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                       
 
 
 
 
LUCIANO SÉRGIO LACERDA LIMA  GEORGEANE PENA TEMER RIBEIRO  
Secretário Executivo         Secretária Executiva Suplente 
 


