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ATA DA 124ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 
ENERGISA MINAS GERAIS 

 
 
 

Às 10h22min do dia 03 de setembro de 2016, reuniu-se o Conselho de Consumidores da 
Energisa Minas Gerais, em São João Nepomuceno/MG, nas dependências do PROCON de 
São João Nepomuceno, conforme convocação prévia. O presidente do Conselho da 
Energisa Minas Gerais – Alcides Oliveira da Silva abriu a reunião dando as boas vindas aos 
presentes. Nesta ocasião estavam presentes a Supervisora de Leitura- Sra. Monica Melo, o 
Supervisor técnico de Agencia – Sr. Fabio Batista e o Eletricista de distribuição – Sr. Valdei 
Xavier, respectivos responsáveis pela atuação da Energisa naquela região. Foi registrada 
ausência dos Conselheiros: Sr. Joaquim Carlos de Souza, Luccas Correa Neto e Sra. Maria 
Lúcia Coelho de Andrade. Também estiveram presentes convidados e a imprensa são-
joanense para reunião com representantes das cidades: SJN, Ubá, Muriaé, Cataguases, 
Leopoldina e Manhuaçu.  O Secretário executivo apresentou aos presentes os novos 
companheiros do Conselho Representantes da Classe Poder Publico - Sra. Maria Lúcia 
Coelho de Andrade e Pedro Paulo Campanha Filho. Posteriormente foi definido o roteiro e 
as definições finais para III Audiência Publica do Conselho a ser realizada em 27 de 
setembro a partir das 14h30min. O Secretário executivo salientou que o regimento 
Interno sofreu alteração em conformidade com as mudanças da resolução 451/2011 e em 
comum acordo com os membros do Conselho, passando a vigorar desde Agosto/2016. 
Informou que nos dias 22 e 23 de setembro ocorrerá o V Encontro dos Conselhos de 
Consumidores da Região Nordeste com o tema Energia, limpa o futuro do Brasil. 
Conforme definição do quórum o conselho será representado pelo Presidente Alcides 
Oliveira da Silva. Informou que nos dias 11 e 12 de agosto, cerca de 30 integrantes dos 
Conselhos de Consumidores das distribuidoras do Grupo Energisa discutiram, em João 
Pessoa, a forma de atuação dos grupos e os desafios para o próximo período. Foi o 
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primeiro encontro desses conselheiros desde a aquisição das áreas de concessão nas 
regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Uma dessas boas práticas foi apresentada pelo 
presidente do Conselho da Energisa Paraíba, Luiz Carlos Oliveira de Carvalho. É o 
“Movimento Energia Inteligente (MEI)”, lançado no início do ano, que promove mudanças 
de hábitos para eliminar o desperdício no consumo e reduzir despesas domésticas e 
operacionais. O valor da tarifa é uma das principais preocupações dos representantes dos 
clientes, externada pela representante do Mato Grosso do Sul. Segundo Rosimeire da 
Costa, a atuação dos conselhos deve se concentrar em reverter à chamada “cobrança por 
dentro”, fórmula utilizada pelos governos estaduais para calcular o ICMS incidente sobre 
o consumo de energia. O Sr. André Theobald, diretor-presidente da Energisa Paraíba, que 
recepcionou os visitantes, concordou com a opinião da conselheira e alertou que a 
bandeira tarifária pode voltar a ficar vermelha em breve. “As chuvas não foram 
suficientes para recuperar o nível dos reservatórios e o desligamento das térmicas só foi 
possível porque houve queda brusca no consumo. Assim que a economia reagir e a 
sociedade precisar de mais energia, poderemos enfrentar problemas”, analisou. 
Posteriormente apresentou também Ofício Circular 13/2016-SMA/ANEEL, no qual a ANEEL 
convida os Conselheiros para o III Encontro Nacional por Classes de Consumo dos 
Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, com o objetivo de dirimir dúvidas sobre 
as mudanças advindas do aperfeiçoamento da REN nº 451/2011, bem como o debate de 
temas de interesse de cada segmento. O objetivo é promover a troca de experiências e a 
discussão de temas de interesse de cada segmento dos Conselhos de Consumidores. Ao 
ressaltar a importância dos conselhos, Reive Barros, atual diretor-ouvidor da Agência, 
enumerou os principais desafios enfrentados pelo regulador: preservar o equilíbrio 
econômico-financeiro das concessões; promover a expansão da geração de energia 
elétrica; realizar a gestão dos contratos de concessão; garantir a qualidade dos serviços; 
e reduzir o atual cenário de judicialização do setor elétrico. O superintendente de 
Mediação Administrativa Setorial da ANEEL Marcos Bragatto abordou os temas que serão 
analisados a cada sessão. Na pauta dos encontros estão os aperfeiçoamentos da Resolução 
Normativa nº 451/2011, o impacto da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) nas 
tarifas de energia elétrica, e os riscos e benefícios do processo de migração dos 
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consumidores para o Mercado Livre de Energia. Além das exposições haverá um momento 
aberto para o debate livre, quando os conselheiros poderão expor suas questões e 
necessidades. “O diálogo e a transparência caracterizam nossa atividade”, disse Bragatto. 
O evento destinado à Classe Industrial  e Comercial foi realizado na sede da ANEEL, em 
Brasília/DF, no dia 29 de julho e 05 de agosto, respectivamente, e contou com a 
representatividade do conselheiro Alcides. Já para Classe Rural, o conselho foi 
representado pela conselheira Isaura. As demais classes não foram possível representação 
devida compromissos assumidos pelos representantes, impossibilitando a participação. O 
secretario esclareceu que a bandeira  Tarifária para o mês de setembro será verde, sem 
custo para os consumidores. Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza 
o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da 
energia elétrica. Setembro será o sexto mês de bandeira verde. Os principais fatores que 
contribuem para a bandeira verde são: a evolução positiva do período úmido de 2016, que 
recompõe os reservatórios das hidrelétricas; o aumento de energia disponível com 
redução de demanda; e a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro. O 
funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha 
indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de 
eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem 
a melhor informação para usar a energia elétrica sem desperdício.  A bandeira tarifária 
não é um custo extra na conta de luz: é uma forma diferente de apresentar um valor que 
já está na conta de energia, mas que geralmente passa despercebido. As bandeiras 
sinalizam, mês a mês, o custo de geração da energia elétrica que será cobrada dos 
consumidores. Não existe, portanto, um novo custo, mas um sinal de preço que sinaliza 
para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está consumindo a 
energia, dando a oportunidade de adaptar seu consumo, se assim desejar. O calendário 
de divulgação das bandeiras permite seu acompanhamento no portal da ANEEL na 
internet. Ainda no encontro, o supervisor Técnico Comercial da agência de São João 
Nepomuceno, Fábio Baptista de Oliveira em companhia do técnico eletricista Valdei 
levaram alguns dados das melhorias da Energisa com investimentos nesta cidade, de 2014 
a 2016 com manutenções emergenciais, aprimoramentos na qualidade e mão de obra dos 
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funcionários. Fábio ainda citou programas de atuação na segurança e conscientização, 
como por exemplo, o “CIPA nas escolas”, que esteve no último mês na Escola Municipal 
“Cel José Brás” orientando e alertando as crianças de 6 a 10 anos de idade para os riscos 
com a rede elétrica. Este projeto já passou por 24 cidades de Minas Gerais e cinco do Rio 
de Janeiro em escolas públicas, e deve voltar à cidade em breve, em outros 
educandários. O supervisor ainda citou sobre o atendimento e trabalho no distrito de 
Carlos Alves, onde recebeu diversas reclamações com quedas de energia e foram feitas 
extensões do alimentador, trocas de cruzetas e postes antigos e podas de árvores com 
galhos em rede, e o mesmo aconteceu nos distritos de Taruaçu, Roça Grande e cidade de 
Rochedo de Minas. Alguns questionamentos foram feitos no momento da palavra livre 
como a perda da qualidade do trabalho de iluminação pública durante a transferência do 
serviço de manutenção de lâmpadas para uma empresa particular pela Prefeitura, 
conforme resolução nacional. A diferença de luminosidade entre os postes, demora no 
atendimento da empresa, etc. Os conselheiros dizem que junto à população podem enviar 
a Prefeitura Municipal um pedido para melhorias destes serviços prestados a população, 
mas que não está na responsabilidade da Energisa, que apenas faz os reparos nas redes 
elétricas. Devido às alterações previstas na resolução artigo 5º paragrafo 3º - Faculta-se 
participar do Conselho, na condição de convidado, representante do Ministério Público ou 
da Defensoria Pública ou do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, de 
âmbito local ou regional, o Sr. Jorge Luis da Silva e a Sra Valeria Chistine de Moraes, não 
fazem mais parte da composição do Conselho, uma vez que representavam tais 
entidades. O Diretor do PROCON – SJN, Jorge Luiz da Silva, que por 23 anos fez parte do 
conselho, fez um pronunciamento: “Lamento profundamente a decisão da ANEEL nesta 
resolução. Retirar os órgãos que genuinamente defendem os interesses dos consumidores. 
Eu sempre bati de frente e sempre vou bater. Levamos vários questionamentos por anos, 
pois represento nove cidades de nossa região. O PROCON representa os consumidores e o 
Conselho é dos consumidores, não dá pra entender esta resolução, sinceramente. Não 
falo individualmente, falamos pelas cidades...” desabafou Jorge. A insatisfação também 
é do conselho pois Jorge, mesmo não sendo conselheiro, já está convidado para participar 
e levar solicitações nas futuras reuniões. O presidente Alcides disse que Jorge é um 
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grande colaborador do conselho, sempre atento aos assuntos e levando diversas 
reivindicações e soluções. Jorge e Valéria Christine Morais, esta com 10 anos de 
conselheira, despediram com uma homenagem do Conselho dos Consumidores, pelo 
empenho e dedicação, recebendo cada, uma placa com menção de honra. O presidente 
abriu a palavra para manifestações dos demais Conselheiros que foi registrada para 
devidas tratativas e retorno aos mesmos. 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 12h15min, 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, 03 de setembro 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    
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