ATA DA 118ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
ENERGISA MINAS GERAIS

Às 10h30min do dia 15 de agosto de 2015, reuniu-se o Conselho de Consumidores da
Energisa Minas Gerais, em Cataguases/MG, na sede da Energisa conforme convocação. O
presidente do Conselho da Energisa Minas Gerais, Alcides Oliveira da Silva abriu a reunião

dando as boas vindas a todos os presentes e externando pesar pelo falecimento do
conselheiro Renan Kilesse ocorrido em 29 de julho. Com a palavra, o secretário executivo

Stevon Schettino convidou a todos para uma visita ao Centro de Operação da Distribuição
e do Sistema (COD e COS), sendo apresentado pelo técnico de operação Valdecyr Barros
que explicou todo funcionamento, do recebimento até a finalização das ocorrências. Às
11hs iniciou a leitura da ata da última reunião ordinária da Energisa Minas Gerais sendo
aprovada e assinada pelos presentes.

O presidente Alcides informou que será realizada uma nova tentativa de contato junto ao

Prefeito de Astolfo Dutra para a indicação dos conselheiros representantes da classe do
Poder Público, pois até o momento não obtivemos retorno da carta de indicação

encaminhada, e que, caso não haja interesse, será analisada a tentativa com outra
cidade.

Alcides informou que fará contato do conselheiro suplente da classe Comercial, Sr. Carlos
Magno, que desde a sua indicação não participou das reuniões.

O secretário sugeriu que Flávio assuma o cargo de conselheiro titular da classe

residencial, devido ao falecimento do conselheiro Renan, e que o Rotary Club faça a
indicação do nome para o cargo de suplente, o que foi aceito por todos.

O presidente reforçou que para a função de conselheiro a pessoa deve ser participativa e

engajada nas atividades do Conselho, pois em todas as reuniões realizadas pela ANEEL, é
falado e cobrado de todos.

O conselheiro Flávio informou que irá solicitar a indicação junto ao Rotary e
posteriormente encaminhar ao Conselho.
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O secretário repassou aos presentes a convocação para Audiência Pública nº 040/2015,
enviada pela ANEEL com o propósito de obter subsídios à regulação de requisitos mínimos
para a concessão de descontos tarifários, em consonância com principio da isonomia.

Em seguida repassou a convocação para a Audiência Pública nº 053/2015 que visa obter

subsídios para a adequação do sistema de bandeiras tarifárias, logo após informou a todos
sobre a Consulta Pública nº 006/2015 que visa obter contribuições da sociedade sobre a
situação atual das informações apresentadas nas faturas de energia elétrica e discutir
possíveis aprimoramentos da regulamentação.

Ressaltou que as contribuições para as Audiências e Consultas Públicas podem ser
enviadas à ANEEL pelo site conforme e-mail encaminhado a todos.

Apresentou em seguida a minuta de emenda para Medida Provisória 677 que passou a
vigorar acrescida do artigo que trata do reajuste das bandeiras tarifárias para clientes
irrigantes.

Em seguida repassou o Ofício Circular nº 9/2015-SMA/ANEEL, referente ao 13º Seminário

sobre Metodologia Tarifária para Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, ocorrido
em 2 de julho e contou com a participação dos conselheiros Alcides e Jorge.

O presidente Alcides informou que durante o seminário foi convidado pelo Sr. Francisco
Maurício Barbosa Simões, coordenador de assessoria jurídica da FAEMG e conselheiro
representante da classe rural pela CEMIG, a se unirem com objetivo de cobrar mais ações
da ANEEL.

O conselheiro Jorge ressaltou que este seminário foi de grande valia a todos que
participaram, além de discutirem sobre a metodologia tarifária foi discutido também
sobre a importância no reforço das linhas de energia por parte das concessionárias, pois

desta forma evita-se reclamações futuras por falta de energia. Disse também que a
ANEEL tem cobrado participações mais ativas dos conselheiros, seja contribuindo com
sugestões como cobrando ações de melhoria das concessionárias. Considerou a visita ao
Centro de Operações muito importante, pois pode verificar como a empresa trata as
ocorrências recebidas e também como controla todo o sistema de distribuição de energia.

O conselheiro Flávio apresentou fotos de diversas ruas em Ubá onde os postes estão no
meio da calçada, o que além de atrapalhar o fluxo de pedestres, a rede elétrica fica
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muito próxima das residências e comércios, questionou de que forma a Energisa atua

nestes casos. Stevon informou que a Energisa trabalha com o foco na segurança, sempre

realizando verificações periódicas nas redes evitando riscos para a comunidade, mas,
que, quando as solicitações de afastamento de rede são realizadas pelo cliente, ele fica
responsável pelos custos deste serviço.

Com a palavra, Alcides considerou a reunião satisfatória, agradecendo a todos pela
presença, e às 12h59min, não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião e convidou
os presentes para um almoço de confraternização antes do retorno dos conselheiros para

suas cidades de origem. 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 presentes.

Cataguases, 15 de agosto de 2015.
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