REGISTRO DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA AES
ELETROPAULO.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2013, às 9h00, na Rua Boa Vista, 63 –
Centro São Paulo, realizou-se a 176º Reunião Ordinária do Conselho de
Consumidores de Energia Elétrica da AES Eletropaulo, com a participação dos
seguintes representantes:
1. PARTICIPAÇÃO:
•

Dalva Christofoletti Paes da Silva (Representante titular da APM – Associação
Paulista de Municípios);

•

José Nassif Neto (Representante titular da FACESP – Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo);

•

Nádia Taconelli Paterno (Representante titular da FIESP – Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo);

•

Gilmar Ogawa (Representante Titular da FAESP – Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de São Paulo);

•

Mauro Alves da Silva (Representante titular da CONSABESP – Conselho
Coordenador das Associações Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de
São Paulo);

•

Dimitrie Josif Gheorghiu – (Representante suplente da FACESP – Federação das
Associações Comerciais do Estado de São Paulo)

•

Gaetano Brancati Luigi – (FACESP – Federação das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo)

•

Danila Cristina Bonatto (Secretária executiva CONSELPA).

•

Claudenira Oliveira Santos (Assistente do CONSELPA)

2. Quorum completo
3. DESENROLAR DA REUNIÃO:
A reunião teve início às 9h05, com a presença de conselheiros de todas as entidades
que têm assento no CONSELPA
A Presidenta agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com o primeiro item
da pauta a aprovação da ata 175, que foi aprovada por todos os conselheiros sem
nenhuma ressalva.
Dando continuidade a reunião, a Presidenta solicitou aos conselheiros que se
manifestassem quanto à resposta dos pleitos entregues na reunião anterior, a
conselheira Nádia dispôs que o maior problema havia sido a falta de comunicação, e
1

CONTINUAÇÃO DA ATA 176º

que para a entidade a qual representa a FIESP era um problema crítico, mas que esta
sendo solucionado e quanto as informações existem duas situações: a primeira que
são dinâmicas e que podem voltar a acontecer, por hora as informações foram
suficientes, o que não significa que não haverá novas solicitações, a segunda é o
coletivo que já foi sanado, agora a FIESP esta fazendo uma divulgação interna nos
contatos na fonte CIESP através do senhor Sérgio Ogima, em seguida o conselheiro
Mauro se manifestou quanto a resposta aos pleitos recebidos pela distribuidora, disse
que em primeiro lugar esta satisfeito pela entrega das mesmas, disse ainda que as
respostas foram satisfatórias porém ressaltou que precisa de um relatório de
acompanhamento dos trabalhos feitos nas comunidades, sugerindo que as respostas
não precisem esperar a próxima reunião para serem repassadas aos conselheiros e
que as informações enviadas mensalmente a ANEEL também chegue aos
conselheiros todos os meses, no que a conselheira Nádia solicitou na próxima pauta
falarmos sobre eficiência energética , sobre a tarifa social a conselheira indicou um
problema que teve com sua funcionária e fez uma analise das contas e solicitou que
seja feita uma revisão no processo de atendimento, pois existem muitas pessoas que
como sua funcionaria não entende palavras técnicas
A Presidenta Dalva disse que quando aceitou continuar na presidência, era sonho do
CONSELPA conseguir que houvesse comunicação entre a distribuidora e conselheiros
e esta satisfeita com a relação que com muita paciência se formou, sugeriu ainda que
a APM, FACESP e FAESP trouxessem seus pleitos assim como fizeram a FIESP e
CONSABESP
O conselheiro Dimitrie complementou dizendo que a nossa comunicação pode
melhorar ainda mais, fazendo chegar a estâncias superiores estas necessidades,
importante juntar nossas forças ao longo do tempo com um projeto de indução, desta
forma o nosso conteúdo criando um debate aberto e que algumas ferramentas de
comunicação devem ser implantadas como, por exemplo, reuniões com os presidentes
das entidades que tem assento no CONSELPA e assim criar uma ponte e por ultimo
sugeriu que a AES através de sua assessoria de imprensa divulgue o conselho
O conselheiro Mauro lembrou que as entidades do conselho estão em todos os
estados e sugeriu fazer um fórum com as cinco entidades e levar até seus presidentes
com uma reunião e discussão das entidades de como trabalhar nas distribuidoras
A conselheira Nádia sugeriu criar uma pagina no face book para o CONSELPA, a
presidenta disse que tudo gira em torno da comunicação que leva ao relacionamento e
consequentemente ao sucesso
Dando sequencia aos assuntos da pauta a presidenta passou a palavra ao senhor
Gaetano Brancati Luigi, representante da FACESP o qual agradeceu o convite
transmitiu a presidenta e conselheiros os cumprimentos em nome do presidente
SENHOR Rogerio Amato e seu vice senhor Natanel, após sua explanação sobre o
marco da paz os conselheiros também agradeceram sua presença e o conselheiro
Mauro ressaltou que apesar de discutirmos a questão técnica que o lado humano
também é muito importante, a presidenta Dalva, se sentiu gratificada com a presença
do senhor Luigi na reunião pois além de amigo de longa data é um ser humano
excepcional, no que o conselheiro Nassif achou de extrema importância a presença do
mesmo e destacou que na China o único monumento estrangeiro é o Marco Da Paz,
criado por nosso ilustre convidado
Em seguida recebemos o senhor Natanael que representando o senhor Rogério
Amato disse se sentir feliz em receber o CONSELPA em sua casa-------------------------2
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em outros assuntos a presidenta dispôs sobre sua participação no encontro de
conselhos da região norte que foi muito proveitosa onde foi muito elogiada devido ao
Fórum Nacional organizado pelo conselho em novembro passado, agradecendo a
secretaria executiva e sua assistente pela organização do mesmo
Em seguida falou sobre o fórum que será realizado em Fortaleza nos dias 16,17 e 18
de outubro próximo e que devido a vários problemas ocorridos no ultimo encontro em
Fortaleza sugeriu a presença de mais dois conselheiros para acompanhá-la neste ano,
no que o conselheiro Dimitrie se prontificou a ir
Ainda em outros assuntos tendo recebido um e-mail do consultor Jenner sobre a
revisão tarifaria repassou o material aos conselheiros para que fosse analisado
Quanto ao CONACEN, todos sabem que todos lutaram para se criar uma entidade que
agregasse todos os conselhos, isto já a muitos anos atrás, porém as ações realizadas
pelo mesmo não tinha respaldo legal, mas que hoje depois de muita luta o CONACEN
é uma entidade séria e a presidenta ficou de enviar a todos o estatuto do mesmo
A presidenta terminou agradecendo a presença de todos e convidando para o almoço
oferecido pela FACESP e nada mais havendo a constar foi lavrada a presente ata.
São Paulo, 28 de agosto de 2013

Dalva Christofoletti Paes da Silva

Danila Cristina Bonatto

Presidenta do CONSELPA

Secretaria Executiva
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REGISTRO DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA AES
ELETROPAULO.
Aos vinte e sete de novembro de 2013, às 9h00, na Rua 25 de Janeiro, 320 – Centro São Paulo - Sede administrativa da AES Eletropaulo, realizou-se a 179º Reunião
Ordinária do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da AES Eletropaulo, com
a participação dos seguintes representantes:
1. PARTICIPAÇÃO:
•
•
•
•
•

•
•

Dalva Christofoletti Paes da Silva (Representante titular da APM – Associação
Paulista de Municípios);
José Nassif Neto (Representante titular da FACESP – Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo);
Nadia Paterno (Representante Titular da FIESP – Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo);
Gilmar Ogawa (Representante Titular da FAESP – Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de São Paulo);
Mauro Alves da Silva (Representante titular da CONSABESP – Conselho
Coordenador das Associações Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de
São Paulo);
Danila Cristina Bonatto (Secretária executiva CONSELPA).
Daniel Di Prinzio (analista de Marketing da AES Eletropaulo)

2. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA:
Todas as ausências foram justificadas
3. DESENROLAR DA REUNIÃO:
A reunião teve início às 9h00, com a presença de conselheiros de todas as entidades
que têm assento no CONSELPA.
Com a palavra a Presidenta Dalva agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião
solicitando a aprovação da ATA da Reunião 178º ocorrida da FAESP em outubro de
2013.
Aprovada a ata a Presidenta seguiu para o próximo assunto relativo a Consulta
Publica 4º CRTP. O consultor Jenner Ferreira enviou para avaliação ea provação do
conselho o material contendo posicionamento do conselho a ser entregue para
ANEEL. Após leitura do documento o conselho aprovou o conteúdo e envio do mesmo
para ANEEL.
Em relação ao encontro que se realizará em dezembro em Brasília pela ANEEL, que
leva o nome de Encontro de presidentes e secretários executivos dos conselhos de
consumidores de energia elétrica, a Presidenta informou que por motivo de agenda
estará impossibilitada de participar. O conselheiro Gilmar se propôs a comparecer no
evento e ficou assim definido.

1

CONTINUAÇÃO DA 179º - 17/11/2013

Em outros assuntos, o primeiro a ser abordado foi a preparação do novo vídeo do
CONSELPA ocorrendo assim uma pausa de 30 minutos para sua gravação com
palavra de todos os conselheiros ali presentes.
Em continuidade a reunião, o conselheiro Mauro informou quanto aos preparativos do
Primeiro Encontro da Classe Residencial dos Conselhos de Consumidores de Energia
Elétrica que ocorrerá na Assembleia Legislativa nos dias 12 e 13 de dezembro. A
secretária executiva demonstrou sua preocupação quanto ao não envio do convite aos
palestrantes da AES Eletropaulo solicitados pela Classe Residencial e ficou acordado
que a mesma irá convida-los e garantir a presença no evento em questão.
Em uma solicitação de informações estratégicas da AES Eletropaulo pelo conselheiro
Mauro da Classe residencial, a conselheira Nadia da Classe Industrial sugeriu que
para o próximo ciclo, 2014, o secretário executivo seja de uma área corporativa, de
preferência planejamento estratégico que está ligado diretamente ao presidente da
empresa. A principio os conselheiros das classes residencial, rural e comercial,
manifestaram posição oposta em substituir a atual secretária executiva, pois estavam
satisfeitos com o trabalho prestado por ela. A secretária executiva Danila se
manifestou dizendo que poderíamos seguir o plano do secretário mantendo o titular
como suplente no próximo ciclo de 2 anos. Desta forma os demais conselheiros
aceitaram a sugestão da conselheira Nadia que tinha já o apoio da Presidenta neste
assunto. Ficou acordado que na próxima reunião, em janeiro, o conselho votará para
esta decisão e confeccionará a carta a diretora Teresa Vernaglia e Presidente Britaldo
Soares com o pedido do novo secretário executivo e permanência da atual secretária
como suplente.
O ultimo assunto foi referente a permanência da consultoria do Jenner Ferreira no
ciclo 2014 e a votação foi unanime para a continuidade.
Finalizando a Presidenta agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por
encerrada a reunião.
Nada mais havendo foi lavrada a presente ata.
São Paulo, 27 de novembro de 2013

2

REGISTRO DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA AES
ELETROPAULO.
Aos vinte e nove de janeiro de 2014, às 9h00, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, Torre II – Tamboré- São Paulo - Sede administrativa da AES Eletropaulo,
realizou-se a 180º Reunião Ordinária do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da
AES Eletropaulo, com a participação dos seguintes representantes:

1. PARTICIPAÇÃO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalva Christofoletti Paes da Silva (Representante titular da APM – Associação
Paulista de Municípios);
José Nassif Neto (Representante titular da FACESP – Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo);
Ruy Botesi (Representante Suplente da FIESP – Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo);
Gilmar Ogawa (Representante Titular da FAESP – Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de São Paulo);
Stephannie Carolyn Pereira (Representante Suplente da FAESP – Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo);
Mauro Alves da Silva (Representante titular da CONSABESP – Conselho
Coordenador das Associações Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de
São Paulo);
Antônio Irineu de Oliveira (Representante Suplente da CONSABESP – Conselho
Coordenador das Associações Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de
São Paulo);
Fabio Meirelles (Presidente da FAESP – Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de São Paulo)
Dr.Tirso de Salles Meirelles (Presidente do CNPC - Conselho Nacional da Pecuária
de Corte)
Daniel Di Prinzio (Analista de Marketing da AES Eletropaulo)
Britaldo Soares (Presidente da AES Eletropaulo)
Teresa Vernaglia (VP de Serviços Compartilhados e Diretora Comercial)
Paulo Camillo (VP de Relações Institucionais)
Vanessa Ramos (Analista de Relações Institucionais)

2. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA:
Nadia Patterno – problemas de saúde
3. DESENROLAR DA REUNIÃO:
A reunião teve início às 9h00, com a presença de conselheiros de todas as entidades
que têm assento no CONSELPA.
Com a palavra a Presidenta Dalva agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião
informando que a mesma será dividida em dois momentos, sendo o primeiro a reunião
ordinária e o segundo reunião com representantes da AES Eletropaulo.
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Iniciada, assim, a primeira parte da reunião, foi dada como aprovada a ata e a
Presidenta seguiu para o próximo assunto relativo ao orçamento do Conselpa para
2014 informando que o valor será, assim como consta do regimento interno, utilizado
para a atividades do Conselho.
A Presidenta seguiu solicitando que os conselheiros se manifestassem quanto a
opinião da atuação do Conselho em 2013. O Conselheiro Gilmar, da classe rural,
informou que o modelo de reuniões aplicadas em cada entidade gerou um fator
positivo de relacionamento e divulgação do Conselho, frisou também a importância da
consultoria do Sr. Jenner para o bom andamento dos trabalhos.
O conselho Mauro, da classe residencial, avaliou o ano de 2013 como positivo, onde
foram gerados bons relacionamentos e melhoria do fluxo de informações. Finalizou
parabenizando a todos pela atuação.
O conselheiro Nassif, da classe comercial, demonstrou satisfação com o modelo
utilizado de reuniões itinerantes garantindo a presença dos presidentes das entidades
que representam o conselho e também vê 2013 como um ano muito bom para o
Conselpa.
Com a palavra, o conselheiro Ruy, da classe industrial, aproveitou para justificar a
ausência da conselheira Nadia, por motivos de saúde e a ausência no Paulo Skaf, por
conta de compromissos na agenda. Quanto ao ano de 2013 o conselheiro Ruy
considera positivo para a FIESP, pois foram geradas diversas reuniões e
relacionamento das indústrias com a Distribuidora.
Continuando, a Presidenta pediu a palavra do conselheiro Irineu, da Classe
residencial, que em nome da presidência da Consabesp caracteriza o ano de 2013 foi
muito produtivo e que o modelo do CONSELPA serve de exemplo para demais
estados. Indica a atuação da Presidenta Dalva sendo um comando positivo e
transparente o que melhorou o relacionamento dentro e fora do Conselho.
Finalizando as percepções de 2013, a Presidenta se manifesta agradecendo a
presença do consultor Jenner e inicia falando da importância dos representantes do
CONSELPA e que a luta por um espaço importante seja dentro da distribuidora ou da
ANEEL já iniciou, mas ainda tem muito que fazer. Ressalta a importância da
participação das entidades mais atuantes em 2014 com a participação efetiva de cada
classe trazendo sugestões, problemas e questões para serem levadas a Distribuidora.
O conselheiro Ruy falou que para 2014 ele espera mais participação da AES
Eletropaulo nas reuniões para explicar os problemas e soluções na rede, pois
vivenciou reclamações da indústria que ficaram mais de 16 horas se energia. A
Presidenta concordou com a opinião e sugeriu que as reuniões que ocorrerem na AES
Eletropaulo tenha a presença de algum gerente ou diretor da distribuidora
esclarecendo duvidas ou trazendo novidades para apresentar ao Conselho.
Foi aprovado por todos os conselheiros que as reuniões em 2014 ocorrerão assim
como em 2013 sendo intercalado entre as sedes das entidades e a Rua 25 de janeiro,
sede da AES Eletropaulo.
O consultor Jenner, neste momento, informou sobre a consulta publica quanto aos
indicadores de qualidade que ocorrerá até dia 17/03 e informou que irá preparar
material para apreciação do conselho e enviará posteriormente. A conselheira
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Stephannie, da classe rural, levantou que o conselho deve estar ciente de todos os
projetos da AES Eletropaulo.
A Presidenta pede novamente a substituição da secretária executiva para uma pessoa
com tempo mais livre para atender ou que seja exclusivamente do conselho. Explica a
dificuldade de disponibilidade da secretaria atual, pois possui suas atividades dentro
da função de coordenadora de marketing e solicita esta substituição imediata.
O conselheiro, Ruy, formaliza a entrega do oficio sobre problemas no fornecimento de
energia elétrica (desligamento) em Ribeirão Pires, pedindo um retorno em 15 dias
sobre o caso.
Iniciada a segunda parte da Reunião a Presidenta dá as boas vindas a alta liderança
da AES Eletropaulo, Britaldo Soares, Paulo Camillo e Teresa Vernaglia. Explicou a
todos sobre a importância do relacionamento da empresa com o Conselho e solicitou
que os conselheiros expressassem seus pleitos ou opiniões quanto a atuação do
conselho e relacionamento com a Distribuidora.
Iniciando as exposições o conselheiro Ruy, da classe industrial, agradeceu a
oportunidade em poder novamente estar próximo da alta direção da AES Eletropaulo e
falou sobre o pleito deixado aos cuidados do Representante da AES Daniel quanto a
falta de energia em Ribeirão Pires.
Com a palavra o conselheiro Nassif, da classe comercial, agradeceu a oportunidade
desta reunião e informou que o modelo das reuniões estão agregando tanto para o
conselho quanto para a distribuidora.
O conselheiro Gilmar, da classe rural, falou da importância da aproximação da AES
Eletropaulo com os clientes rurais e agradeceu a oportunidade deste canal aberto com
a distribuidora.
A conselheira Stephannie, da classe rural, pediu atenção da distribuidora em informar
previamente o conselho de toda e qualquer decisão antes que seja divulgado para os
clientes.
Pela classe residencial, o conselheiro Mauro, agradece a AES Eletropaulo e cita que a
demanda do residencial é alta alegando que fica sem informações para dar
explicações aos seus clientes. Com o assunto de clientes baixa renda e pede para que
seja mais transparente as ações da AES nas comunidades quanto seus projetos
sociais.
Com a palavra o conselheiro Irineu agradece a parceria com a AES Eletropaulo e
reforça a importância do cliente residencial no setor elétrico. Pede melhoras na
comunicação da AES com o cliente, e também inserir na conta de energia os dados do
conselho de consumidores.
Representando o presidente Fabio Meirele da FAESP, o Sr. Tirso agradece e cobra
planejamento da AES Eletropaulo junto à sociedade.
A Presidenta solicita a alta direção da AES Eletropaulo uma secretaria exclusiva para
o conselho, elogia a atual secretária sobre o atendimento dela, mas precisa de alguém
que só atenda ao conselho.
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A VP Teresa Vernaglia agradece a presença de todos e cita a importância do cliente
para a AES Eletropaulo. Frisa a importância do conselho para a distribuidora e cita que
em 2014 o planejamento é de evolução na relação entre AES e conselho com
participação ativa da distribuidora.
O VP Paulo Camilo agradece o convite aos participantes e declara que na sua
percepção a sociedade civil está cada vez mais ativa na interação com as empresas e
que o conselho contribui para a redução das distâncias.
Como palavra final dos representantes da AES Eletropaulo, o presidente da
distribuidora Sr. Britaldo Soares reforça um ponto importante que é a melhora do setor
elétrico com os seus públicos de relacionamento. Explica que mesmo sendo um setor
com diversas complexidades a AES vem investido para diminuir as interrupções e para
que a distribuidora esteja preparada para eventos como o ciclone em 2011. Lembrou
aos participantes dos investimentos realizados na rede e no callcenter, assim como a
criação do JAAT – jeito AES de atender, que visa melhorar o atendimento nos diversos
canais da distribuidora. Quanto a secretária executiva, o Sr. Britaldo entende que não
é possível o atendimento com exclusividade e sim mais participativo com as atividades
bem definidas. Sugeriu por fim que o conselho ajude na aproximação com a
distribuidora assim como na melhora de comunicação entre as partes. Por fim
agradece o convite a esta reunião e a participação de todos representes.
Finalizando a reunião, a Presidenta Dalva agradece a presença de todos, os
convidando para almoço e visitação no centro de operações da AES Eletropaulo.
Nada mais havendo foi lavrada a presente ata.
São Paulo, 29 de janeiro de 2014.
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REGISTRO DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA AES
ELETROPAULO.
Aos vinte e seis de fevereiro de 2014, às 9h00, na Rua Vinte e Cinco de janeiro, 320 – Luz São Paulo - Sede administrativa da AES Eletropaulo, realizou-se a 181º Reunião Ordinária do
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da AES Eletropaulo, com a participação dos
seguintes representantes:

1. PARTICIPAÇÃO:
• Dalva Christofoletti Paes da Silva (Representante titular da APM – Associação
Paulista de Municípios);
• José Nassif Neto (Representante titular da FACESP – Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo);
• Nadia Paterno (Representante Titular da FIESP - FIESP – Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo);
• Stephannie Carolyn Pereira (Representante Suplente da FAESP – Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo);
• Mauro Alves da Silva (Representante titular da CONSABESP – Conselho
Coordenador das Associações Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de
São Paulo);
• Danila Bonatto (secretária executiva – AES Eletropaulo)
2. DESENROLAR DA REUNIÃO:
A reunião teve início às 9h20, com a presença de conselheiros de todas as entidades
que têm assento no CONSELPA.
O primeiro item da pauta tratava-se da aprovação da Ata da reunião 180º realizada
nas dependências da AES Eletropaulo no mês de janeiro. Feitas algumas
modificações, o conselho aprovou o conteúdo e passou para o próximo item da pauta.
A Presidenta solicitou que as cópias físicas dos vídeos sejam enviadas aos seus
cuidados e que um link para Download seja enviado ao e-mail de todos os
conselheiros.
Quanto ao plano anual de metas, ficou acordado que a reunião de Março não ocorrerá
devido aos eventos de classes firmados na mesma semana na ANEEL Brasília,
Ainda no mesmo assunto, o conselho definiu a agenda das reuniões e eventos nas
entidades para o ano de 2014, como segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abril – Sede Eletropaulo (Reunião Ordinária) – 30/04
Maio – CONSABESP (Classe Residencial) – 28/05
Junho) – Sede Eletropaulo (Reunião Ordinária) – 25/06
Julho – APM (Classe Poder Público – 30/07
Agosto – FIESP (Classe Industrial) – 27/08
Setembro – FACESP (Classe Comercial) – 24/09
Outubro – FAESP (Classe Rural) – 29/10 (a ser confirmado)
Novembro – Sede Eletropaulo (Reunião Ordinária) – 26/11
Dezembro – Sede Eletropaulo (Reunião Ordinária) – 17/12
1

Quanto aos eventos que ocorrerão na ANEEL na ultima semana de março, todos os
conselheiros titulares estarão presentes e firmarão o seguinte posicionamento como
item coletivo de reivindicação do Conselpa:

Considerando que os conselhos são vinculados à ANEEL, espera-se maior
valorização e apoio desta aos Conselhos e Conselheiros.
• Falta uma forma de comunicação institucionalizada entre a ANEEL
e s conselhos, que poderia ser feito um jornal periódico digital,
enviado aos e-mails dos conselheiros.
• Não se observa atividades sistêmicas de educação continuada dos
conselheiros, principalmente das menores distribuidoras.
• Toda ação da ANEEL com relação a determinada concessionária
deve ser comunicada aos conselheiros da referida concessionária.

Ainda no mesmo assunto a presidenta solicitou a distribuidora adiantamento de R$
500,00 por conselheiro para o evento que ocorrerá na ANEEL na ultima semana de
março de 2014. A secretária executiva passará a solicitação para a área de suporte da
empresa e retornará com uma resposta da área de suporte da diretoria comercial.
Em outros assuntos, o conselheiro Mauro solicitou a apresentação que foi preparada
pelo Consultor Jenner, porém não houve tempo de apresenta-la na ultima reunião
assim como uma síntese sobre as respostas sobre a 451 a serem entregues a ANEEL
até o dia 28/02/2014. A presidenta irá solicitar diretamente.
O conselheiro Mauro sugeriu os temas a serem apresentados no evento de maio:
Direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica e Eficiência Energética nos
condomínios residenciais,
Por fim, o conselheiro da classe residenciais solicita uma reunião com o novo
secretário executivo, assim como área jurídica para levantamento de todas as
informações até hoje pedidas pelo Conselpa. Aproveita para elogiar o envio
previamente do relatório da Ouvidoria e espera que sempre o receba assim.
Quanto ao orçamento do Conselpa, a presidenta solicitou a secretária executiva o
envio o balancete contendo todas as notas lançadas até a data atual.
Finalizando a reunião, a Presidenta Dalva agradece a presença de todos e o trabalho
da secretária executiva cumprido até a data de hoje e deseja sorte no novo desafio na
nova empresa.
Nada mais havendo foi lavrada a presente ata.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2014
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