Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais

ATA DA 104ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
ENERGISA MINAS GERAIS

Às 10h30min do dia 06 de Abril de 2013, reuniu-se o Conselho de Consumidores da Energisa
Minas Gerais, nas dependências do Clube Botafogo, em São João Nepomuceno/MG, conforme
convocação. O presidente do Conselho Alcides Oliveira da Silva abriu a reunião dando boas
vindas a todos os presentes. Com a palavra, o secretário executivo Luis Claudio efetuou a
leitura da ata da ultima reunião ordinária, sendo aprovada pelos presentes. O secretário
aproveitou a oportunidade para explanar sobre a plantação de eucaliptos de forma inadequada
que vem se intensificando em nossa área de concessão. Pediu apoio a todos os conselheiros na
divulgação e na distribuição dos folders feitos pela concessionária em parceria com o
conselho. Foi distribuído a todos os presentes exemplares do folder com objetivo de informar
e prevenir sobre os problemas causados no fornecimento de energia elétrica com plantações
próximas à rede, com prejuízos aos clientes e para a concessionária. Informou sobre a
importância de se cumprir a legislação em vigor no distanciamento mínimo do plantio de
árvores e as penalidades por quaisquer danos aos clientes e a Energisa. Disse que o documento
foi encaminhado a todas as unidades consumidoras no ciclo de faturamento de março. O
conselheiro Felício Lugão mais uma vez disse estar à disposição com o espaço em seus ônibus,
na cidade de Muriaé, para implantação do Busdoor, para divulgação de campanhas educativas.
O presidente solicitou marcar reunião com Marcelo Lopes e Energisa para divulgar em sites de
grande relevância mensagens do conselho. O representante da Prefeitura de São João
Nepomuceno, senhor Ordilei Gonçalves perguntou se a empresa já fez algum trabalho junto ao
IEF sobre esta situação. O secretário explicou sobre a parceria existente e as dificuldades
enfrentadas pela empresa. O conselheiro Albertino questionou sobre a fiscalização e atuação
da concessionária antes do crescimento das árvores. O conselheiro Jorge Luiz, juntamente
com o senhor Marco Antonio – Defesa Civil de São João Nepomuceno, apresentaram algumas
fotos, registrando o plantio inadequado de arvores, citando como exemplo o Bairro São
Cristóvão e o Bosque dos Eucaliptos, ambos em São João Nepomuceno. O secretário explicou
que as árvores apresentadas nas fotos, estão dentro de propriedades/terrenos particulares,
desta forma a responsabilidade da poda é do consumidor. Que no caso de arvores encostando
na rede elétrica, a concessionária apenas retira os galhos encostando na rede, eliminando o
risco. Explicou ainda que árvores em vias públicas são responsabilidades da Prefeitura local, a
empresa só será acionada se estiver em risco devido à proximidade com a rede. O senhor
Marco Antonio solicitou que a concessionária realizasse manutenção na iluminação pública
ornamental da cidade. Foi explicado ao mesmo que este tipo de Iluminação é responsabilidade
da prefeitura. O mesmo então pediu o apoio da concessionária para realizar esta manutenção,
visto que a prefeitura esta sem condições para a execução. O secretário disse que verificaria
com a área responsável a possibilidade de apoiar o município neste processo. Mas que não
poderia ser uma rotina para a empresa, pois se trata de uma iluminação especial, implantada
pela prefeitura. Questionou também a manutenção da iluminação publica no Bairro Bela Vista
e Rua do Center Modas. Foi registrado o questionamento e será repassado para a área
responsável pelo atendimento. O secretario leu a carta da ADECON, informando da
substituição da conselheira suplente Selma Werneck, representante do órgão de Defesa do
Consumidor pelo senhor Jorge Luiz da Silva, que retorna ao conselho após seu pedido de
afastamento no ano passado. O secretario leu ofício da ANEEL referente ao III – Encontro
Nacional de Secretários Executivos dos Conselhos de Consumidores. Neste encontro foi
apresentada a forma de prestação de contas do conselho, informações sobre sua fiscalização,
bem como as experiências desenvolvidas e resultados alcançados pelos secretários executivos
em suas atividades junto aos Conselhos de Consumidores em suas empresas. Foi distribuído aos
presentes
folders
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Eletrobrás/ANEEL/Ministério do Desenvolvimento Social. O consumidor senhor Saint Clar,
titular da unidade consumidora sob CDC 1/140496-1, solicitou manutenção do fio neutro
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arrebentado em sua propriedade. Falou também de Queda de energia naquela unidade. A
consumidora Neiva Alzira Mendonça, solicitou a intervenção deste conselho para agilizar sua
solicitação de afastamento de rede. O secretario explicou que o serviço a ser executado é
necessário para segurança da unidade, pois a construção está avançando na calçada e na faixa
de segurança da rede elétrica. Disse também que irá solicitar a área técnica responsável,
verificação in loco e contato com a cliente a fim de esclarecer maiores duvidas, assim como
inspecionar a propriedade do senhor Saint Clar para reparos no cabo neutro de sua unidade
consumidora. O senhor João Santaner, da Rádio Voz de São João, registrou reclamação de um
poste particular caindo na localidade de Ponte Nova. Reclamou sobre extensão de rede com
braço curto de Iluminação Pública no Anel Rodoviário próximo ao SESI. Falou sobre postes nas
Rodovias dentro da faixa de servidão do DER na estrada de SJN a Descoberto (Ponte Nova),
questionamento se pode ou não ocorrer. Em alguns bairros da cidade de Descoberto, não
possuem iluminação Pública. O secretário prestou os esclarecimentos necessários informando
que as obras referentes à iluminação publica deverão ser solicitadas à prefeitura municipal,
quem tem a prerrogativa e define os serviços a serem executados. O consumidor, senhor
Antônio Januário, morador da Rua Alcebíades Valentes, CDC 1/274404, próximo a numero 485,
reclama de falta energia constante e na demora da equipe de manutenção no atendimento. O
secretário disse que ira registrar o questionamento e repassar para a área de manutenção para
verificação daquela reclamação. O vereador de Descoberto, senhor Orlando Luiz Lima,
solicitou cópia do projeto de lei do plantio de arvores, encaminhado a todas as prefeituras,
para ele apresentar à Câmara e propor aprovação da referida Lei. Com a palavra, o presidente
considerou a reunião satisfatória e agradeceu a presença e participação de todos na reunião.
Às 12h45min, não havendo nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião. Eu, Luís
Cláudio de Paula Silva, Secretário Executivo do Conselho de Consumidores lavrei a presente
ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros do Conselho.
Cataguases, 06 de Abril de 2013.
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ATA APROVADA PELOS
MEMBROS DO CONSELHO.
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