Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais

ATA DA 109ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
ENERGISA MINAS GERAIS

Às 10h30min do dia 15 de fevereiro de 2014, reuniu-se o Conselho de Consumidores da
Energisa Minas Gerais, em Muriaé/MG, nas dependências do SESI conforme
convocação. O presidente do Conselho da Energisa Minas Gerais - Alcides Oliveira da
Silva abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes. Com a palavra, o secretário
executivo Stevon Schettino iniciou a leitura da ata da ultima reunião ordinária da
Energisa Minas Gerais, sendo aprovada pelos presentes. O presidente repassou aos
presentes informações referente à reunião com Presidentes e Secretários executivos
dos Conselhos de Consumidores, realizada em 09 de dezembro de 2013, no Auditório
da ANEEL, em Brasília, onde esteve presente, juntamente com o conselheiro Renan
Kilesse e o secretario Stevon Schettino. Neste encontro foram apresentadas
orientações visando aprimorar as atribuições conferidas ao secretario executivo, troca
de experiências entre os conselhos bem como assuntos relacionados a resultados da
prestação de contas 2012, e projetos desenvolvidos, bem como resultados alcançados
pelos Conselhos de Consumidores e Secretários Executivos. Para subsidiar futura
Consulta Pública, foi elaborado o questionário visando obter o posicionamento dos
Conselhos de Consumidores e das Concessionárias quanto a modificações na Resolução
Aneel 451/2011. Conforme analise do presidente deste conselho, entendemos que a
resolução poderia contemplar as despesas do secretario executivo do conselho em
atividades desenvolvidas para este. Conforme oficio circular n043/2013-SMA/Aneel, foi
repassado a todos os presentes cronograma de eventos previstos para ano 2014.
Visando o aprimoramento das atribuições conferidas pela Resolução Aneel 451/2011 ao
Secretario executivo e orientar as ações a serem realizadas no ano em curso, em 13 de
março do corrente ano, a Aneel realizara o IV Encontro Nacional de Secretários
Executivos dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, conforme manifesto
dos presentes ficou definido que o secretario, bem como a secretaria executiva
suplente - Georgeane Martins Ribeiro, representara o conselho junto a Aneel.
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A Aneel realizara o I Encontro Nacional por classes dos Conselhos de Consumidores de
Energia Elétrica, no período de 23 a 28/03/2014, visando o treinamento e discussão de
temas de interesse de cada classe, bem como a troca de experiências de cada
segmento, também serão promovidos debates sobre a nova metodologia de revisão
tarifaria, Ética e a proposta de alterações na Norma que regulamenta o funcionamento
dos conselhos de consumidores. Ficou definido que este conselho será representado da
seguinte forma: Classe Industrial – Presidente Alcides e Conselheiro Albertino
Rodrigues; Classe Residencial – Conselheiro Renan Kilesse; Classe Poder Publico –
Presidente Alcides, uma vez que o conselheiro titular e o suplente solicitaram a
destituição do conselho; Classe Comercial – Conselheiro Luccas Correa Neto. A
secretária suplente realizou apresentação referente a publicação efetivada pela Aneel
em 13 de agosto de 2013 referente a Resolução Normativa nº. 572 onde estabelece as
condições de aplicação e/ou permanência da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE
para as unidades consumidoras classificadas como Residencial Baixa Renda a partir de
1º de janeiro de 2014. Em cumprimento a resolução supracitada, a concessionária só
deverá faturar a unidade consumidora com a Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE
após a validação dos dados informados pelo cliente no Cadastro Único ou do Cadastro
do Benefício de Prestação Continuada do Ministério de Desenvolvimento Social – MDS.
O conselheiro Jorge Luis solicitou registro de agradecimentos aos atendimentos
realizados pelo funcionário – Cristiano Junio Azevedo – Supervisor Técnico Agencia. O
funcionário Rone Matosinhos – Supervisor Técnico Agencia, esteve presente na reunião
e agradeceu a oportunidade e se colocou a disponibilizou deste Conselho.Com a
palavra, o presidente Alcides, considerou a reunião satisfatória e uma excelente
oportunidade para troca de informações e ampliação de experiências. Agradeceu a
todos pela presença e às 12h50min, não havendo nada mais a tratar o presidente
encerrou a reunião e convidou os presentes para almoço de confraternização. 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.

Muriaé, 15 de fevereiro de 2014.
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RENAN KILESSE
Conselheiro Titular Classe Residencial

ANTONIO WAGNER DE VASCONCELLOS
Conselheiro Suplente

ALCIDES OLIVEIRA DA SILVA
Conselheiro Titular Classe Industrial

ALBERTINO RODRIGUES DUTRA
Conselheiro Suplente

LUCCAS CORREIA NETO
Conselheira Titular Classe Comercial

FELÍCIO BRUM LUGÃO
Conselheiro Suplente

NATANAEL JOSE DA SILVA
Conselheiro Titular Classe Rural

LINO DA COSTA E SILVA
Conselheiro Suplente

VALÉRIA CHRISTINE DE MORAES

JORGE LUIZ DA SILVA

Conselheira Titular Defesa do Consumidor

Conselheiro Suplente

STEVON SCHETTINO
Secretário Executivo

GEORGEANE PENA TEMER RIBEIRO
Secretária Executiva Suplente

ATA APROVADA PELOS
MEMBROS DO CONSELHO.
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