Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais

ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
ENERGISA MINAS GERAIS

Às 10h37min do dia 31 de janeiro de 2015, reuniu-se o Conselho de Consumidores da
Energisa Minas Gerais, em Muriaé/MG, nas dependências do Serviço Social da Indústria
- SESI conforme convocação. O presidente do Conselho da Energisa Minas Gerais Alcides Oliveira da Silva abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes
apresentando a todos a nova representante suplente da classe rural, Sra. Isaura
Pereira da Paixão e externando pesar pelo falecimento do conselheiro suplente da
classe comercial, Sr. Felício Brum Lugão, ocorrido em 27 de dezembro de 2014. Com a
palavra, a secretária executiva suplente Georgeane Pena justificou a ausência do
Stevon Schettino, secretário executivo, que estava em viagem para participar de um
seminário. Em seguida a secretária iniciou a leitura da ata da última reunião ordinária
da Energisa Minas Gerais sendo aprovada e assinada pelos presentes. Informou que
devido ao falecimento do Sr. Felício será necessária a indicação de um substituto.
O conselheiro Luccas informou que o Sr. Felício ocupava também o cargo de
presidente da Associação Comercial e Industrial de Muriaé e devido ao seu
falecimento, será realizada em 05 de fevereiro uma nova eleição, onde após a posse o
novo presidente deverá fazer a indicação.
A secretária explicou sobre as bandeiras tarifárias que entraram em vigor em 1º de
janeiro, onde as contas de energia poderão sofrer aumentos mensais de acordo com as
condições de geração do sistema hidrotérmico brasileiro, sendo que, no momento os
baixos níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão acarretando maior utilização das
usinas termelétricas, fazendo vigorar a bandeira vermelha, ou seja, o consumidor terá
um acréscimo de R$3,00 em sua fatura a cada 100kWh consumidos.
O conselheiro Jorge questionou sobre o posicionamento da Energisa quanto a
distribuição de energia, a secretária explicou que a o despacho de energia é feita de
acordo com a determinação do Operador Nacional do Sistema e até o momento não
houve problemas relacionados a isso.
O vereador Heraldo Gruppi perguntou a respeito da geração distribuída, a secretária
explicou como é feito este processo.
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O conselheiro Albertino citou que o custo da energia poderia ser menor se não fosse à
questão dos parques eólicos que estão prontos, mas não funcionando devido à falta de
linhas de transmissão.
O presidente Alcides complementou dizendo que hoje, no Brasil, há um atraso de
quatro anos para construção das linhas de transmissão, mas segundo o governo a
previsão é que em dois anos todas as linhas estejam prontas.
O vereador Heraldo questionou como foi orientado aos clientes com grande consumo a
respeito da inclusão das bandeiras tarifárias e o repasse da mesma para a taxa de
Iluminação Pública.
A secretária mostrou como é feita a cobrança na conta de energia. Informou também
que será realizada entre o final de fevereiro e início do mês de março uma palestra
com os grandes clientes sobre eficiência energética, orientando sobre consumo
consciente da energia elétrica.
A secretária informou a respeito da manutenção dos ativos de IP transferidos para as
prefeituras, disse que a maioria das prefeituras já estão com empreiteiras trabalhando
e que foi solicitado as mesmas que informem a Energisa o canal de contato para que
seja repassado aos clientes. Explicou que será realizada uma auditoria anual da
Energisa junto às prefeituras para verificar a qualidade do serviço prestado.
O vereador Heraldo sugeriu a divulgação deste relatório de auditoria para a
população.
O conselheiro Luccas apresentou a dúvida de um cliente referente às mudanças nos
critérios de baixa renda. Foi orientado a informar aos consumidores enquadrados no
benefício que procurem os CRAS de sua cidade para regularização do cadastro e que
todos os clientes foram avisados sobre esta mudança.
O vereador Heraldo falou sobre a falta de manutenção das redes de energia dos
moradores da comunidade de Braúna, divisa dos municípios de São João Nepomuceno
e Argirita, apresentou fotos do local e deixou os CDCs de referência para verificação.
O conselheiro Flávio justificou a ausência do conselheiro Renan, que está em
treinamento pelo Rotary.
Com a palavra, Alcides considerou a reunião satisfatória, agradecendo a todos pela
presença, e às 12h17min, não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião e
convidou os presentes para um almoço de confraternização. Eu, Georgeane Pena T. M.
Ribeiro, Secretária Executiva Suplente do Conselho de Consumidores lavrei a presente
ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros do Conselho.
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Muriaé, 31 de janeiro de 2015.
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