Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais

ATA DA 106ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
ENERGISA MINAS GERAIS

Às 10h20min do dia 10 de agosto de 2013, reuniu-se o Conselho de Consumidores da
Energisa Minas Gerais, nas dependências da Concessionária, em Uba/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 Stevon
Schettino efetuou a leitura da ata da ultima reunião ordinária, sendo aprovada pelos
presentes. O secretário informou que as solicitações dos Conselheiros apresentadas na
reunião anterior foram atendidas. O secretario informou que a ANEEL publicou em 16
de abril de 2013 a Resolução Normativa nº. 547 onde estabelece os procedimentos
comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias a partir de Janeiro de
2014. A aplicação das tarifas referentes às bandeiras tarifárias verde, amarela ou
vermelha deverá ser efetuada sobre o consumo de energia medido dentro do mês civil
e de vigência de cada bandeira. As bandeiras tarifárias possuem as seguintes
condições: Bandeira Verde: Condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não
sofre nenhum acréscimo; Bandeira Amarela: Condições de geração menos favoráveis. A
tarifa sofre acréscimo de R$ 0,015 por kWh consumido; Bandeira Vermelha: Condições
mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,03 por kWh consumido. As
bandeiras tarifárias indicarão ao consumidor se a energia custará mais ou menos em
função das condições hídricas de geração de eletricidade, da necessidade da utilização
das usinas termelétricas, assim como de apresentar uma oportunidade ao consumidor
de gerenciar melhor seu consumo de energia elétrica, reduzir o valor de sua fatura e
evitar o racionamento de energia. O secretario informou que ate o fim do corrente
ano estará realizando programação visita aos PROCON´s da região, esclarecendo sobre
assunto, como também estreitando relacionamento entre concessionária e órgão.
Secretario informou que conforme preconizado na Resolução Normativa 451/2011
Art.13 X – O conselho devera enviar a ANEEL, com copia a distribuidora, ate o último
dia útil do mês de outubro o Plano Anual de Atividades e Metas referente ao exercício
seguinte, utilizando-se dos modelos de formulários no endereço eletrônico
www.aneel.gov.br e em conformidade com o disposto nesta resolução. Conforme
concordância dos membros presentes ficou definido o patrocínio do conselho na
semana do cliente. A semana especial do cliente Energisa, tem como um de seus
principais objetivos destacar este importante valor que é o Cliente Energisa. Buscando
maior proximidade com nossos clientes, a Energisa propõe a criação da “Semana
especial do Cliente Energisa” para as agências polos (Cataguases, Leopoldina, Ubá,
Muriaé, Manhuaçu, Visconde do Rio Branco, São João Nepomuceno, Alem Paraiba e
Nova Friburgo) no período de 16/09/2013 a 20/09/2013, contendo as seguintes ações:
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cadastro para débito automático e ou fatura por e-mail ; negociação de dívida;
Cadastro tarifa social; Em Ubá, Cataguases e NF - cadastro do Energisa cidadã;
Obter informações e muito mais. O secretario informou que a Energisa está
implantando um moderno processo de leitura, impressão e entrega da fatura de
energia para consumidores da área urbana. A partir de setembro, no momento em que
o funcionário da Energisa visitar a sua unidade para fazer a leitura de consumo, ele vai
imprimir a sua conta de luz em um novo modelo e entregá-la em envelope. Este é o
processo de leitura, impressão e entrega simultânea. Com a palavra, o presidente
considerou a reunião satisfatória e agradeceu a presença e participação de todos na
reunião. Às 12h48min, não havendo nada mais a tratar o presidente encerrou a
reunião. Eu, Stevon Schettino, Secretário Executivo do Conselho de Consumidores
lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros
do Conselho.
Cataguases, 10 de agosto de 2013.
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ATA APROVADA PELOS
MEMBROS DO CONSELHO.
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