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ATA DA 123ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 
ENERGISA MINAS GERAIS 

 
 
 
 

Às 10h30min do dia 11 de junho de 2016, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 
Energisa Minas Gerais, em Cataguases/MG, nas dependências da Energisa Minas 
Gerais, conforme convocação prévia. O presidente do Conselho da Energisa Minas 
Gerais – Alcides de Oliveira abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes. 
Informou a ANEEL realizou no dia 02 de junho a III Reunião com Presidentes e 
Secretários-Executivos dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. O 
objetivo da iniciativa foi reunir os representantes das entidades para esclarecer as 
principais alterações na Resolução Normativa 451/2011, que foi revisada recentemente 
e estabelece as condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos 
Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. O encontro reuniu representantes de 
59 Conselhos dos 63 existentes, os quais tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre 
temas como a ampliação do mandato dos conselheiros, a atualização do recurso 
financeiro destinado às entidades, o percentual desse recurso a ser utilizado dentro e 
fora da área de concessão, o limite de despesa para alimentação e hospedagem do 
conselheiro fora da cidade de seu domicílio, capacitação dos conselheiros, dentre 
outros. A abertura do evento contou com a presença do Diretor-Ouvidor da ANEEL, 
Reive Barros, e do Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e 
Participação Pública (SMA), Marcos Bragatto. A ANEEL estimula o funcionamento 
dos Conselhos com a realização de encontros técnicos e treinamentos, participando de 
suas reuniões e prestando informações pertinentes à regulamentação e fiscalização do 
Setor Elétrico. Ao investir na capacitação técnica dos Conselheiros, a Agência amplia 
a representatividade dos consumidores de energia elétrica nos processos de audiências 
e consultas públicas, de forma a preparar os atores sociais para o debate e criar 
oportunidades de influenciar, de modo continuado, a formação da agenda regulatória e 
de prioridade para a ação pública. Nesta oportunidade o Conselho foi representado 
pelo presidente do conselho e da Representante do Secretário Executivo, Sra Rosânia 
Barcaro.  O Secretário executivo apresentou a prévia das datas para Audiência Pública 
do Conselho, no qual ficou confirmado para o dia 27 de setembro de 2016 as 13:00h 
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no Centro Cultural Humberto Mauro em Cataguases/MG. O secretario executivo 
repassou a todos os presentes informações relevantes a alterações da resolução 
451/2011. A norma estabelece as condições gerais para a criação, organização e 
funcionamento dos Conselhos de Consumidores de energia elétrica, no âmbito das 
concessionárias do serviço público de distribuição. Os Conselhos de Consumidores de 
Energia Elétrica são entidades participativas de caráter consultivo e voltadas para a 
orientação, análise e avaliação das questões ligadas a fornecimento, tarifas e 
adequação dos serviços prestados ao consumidor final. Formado por dois 
representantes (titular e suplente) das principais classes de unidades consumidoras 
(residencial, industrial, comercial, rural e poder público), compete a cada Conselho, 
dentre outras atribuições, manifestar-se formalmente acerca das tarifas e da qualidade 
do fornecimento de energia elétrica da respectiva distribuidora e cooperar no 
desenvolvimento e disseminação de programas educativos destinados à orientação dos 
consumidores na prestação de esclarecimentos sobre os direitos e deveres. Entre as 
propostas amplamente discutidas na III Reunião entre Presidente e secretario-
executivo com a Aneel se destacam: Ampliar o mandato dos conselheiros de dois para 
quatro anos, com início e término coincidentes com o ano civil; Vedar a participação 
de um conselheiro em mais de um Conselho de Consumidores no mesmo período de 
mandato; Estabelecer a promoção de ações de capacitação aos conselheiros, as quais 
deverão estar inseridas no Plano de Ações e Metas (PAM) dos Conselhos; Utilizar 
75% do total de recursos financeiros previstos no PAM para custear a realização de 
atividades dentro da área de concessão; Definir que o recurso financeiro para cobrir as 
despesas do Conselho deve ser disponibilizado pela concessionária, mensalmente, via 
depósito na conta bancária específica do Conselho, à proporção de 1/12 avos; Inserir 
dentre as despesas elegíveis a contribuição associativa à organização de âmbito 
nacional que congregue conselhos de consumidores de energia elétrica; Possibilitar o 
custeio de despesas do secretário-executivo com inscrição em eventos, deslocamento, 
hospedagem e alimentação, quando aprovado e solicitado pelo Conselho de 
Consumidores; Estabelecer limite de despesa para alimentação e hospedagem do 
conselheiro fora da cidade de seu domicílio; Fixar o prazo de cinco dias úteis, após o 
retorno do Conselheiro, para prestar contas de viagem; Definir que a prestação de 
contas do PAM deve ser enviada junto à Prestação Anual de Contas da distribuidora. 
O secretario executivo informou que, em conjunto com a CIPA da Energisa, o 
conselho de consumidores está com o projeto CIPA nas escolas, que tem por objetivo 
conscientizar e alertar sobre os riscos e perigos com a rede elétrica; reduzir o número 
de acidentes com a rede elétrica, por meio de palestras em escolas ministradas pelos 
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), juntamente com o 
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT); abordar os principais riscos 
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com a rede elétrica. As escolas escolhidas foram definidas pelo critério de localização 
em áreas com maior índice de acidentes e maior parte dos alunos terem entre 6 e 10 
anos de idade. O cronograma será repassado para o Conselho conforme agendamento 
com as entidades. O presidente abriu a palavra para manifestações dos demais 
Conselheiros que foi registrada para devidas tratativas e retorno aos mesmos. Os 
Conselheiros Joaquim e Lino solicitaram registro justificando ausência na reunião 
anterior devido problema de doenças. Foi realizada visita técnica ao Centro de 
Operação da concessionaria. 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 13h15min, 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, 11 de junho de 2016. 
 
 
 
 
FLÁVIO MONTEZE     JOAQUIM CARLOS DE SOUZA 
Conselheiro Titular      Conselheiro Suplente 
Classe Residencial      Classe Residencial 
 
 
 
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     
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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                       
 
 
 
 
LUCIANO SÉRGIO LACERDA LIMA  GEORGEANE PENA TEMER RIBEIRO  
Secretário Executivo         Secretária Executiva Suplente 
 
 
 
 


