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Eventos 
 
 

Conselheiros reelegem Presidente e Vice do Conselho para 
2022  
 

 
 

 

Na última reunião ordinária do ano do Conselho, realizada no dia 
02/12/2021, ocorreu o processo eleitoral, sendo reeleitas por 
unanimidades dos votos (cinco votos favoráveis) como Presidente a 

Conselheira Jovita Eliana Leone e como Vice-Presidente a 
Conselheira Sanae  Murayama Saito, para o mandato de 01 a 
31/12/2022, conforme disciplinado no Regimento Interno do Conselho. 

 
Na oportunidade, os Conselheiros agradeceram a gestão atual e 
desejaram sucesso para a nova gestão do Conselho. 

 
As eleitas agradeceram a confiança depositada pelos Conselheiros e 
pediram a colaboração de todos. 

 
 

 
 

Palestras de capacitação realizadas aos conselheiros em 
2021 
 

Nº da 
Ata 

Data 
Carga 

horária 
Tema Palestrante 

237 04/02/2021 2h00 A distribuidora do futuro e os desafios da  
Cibersegurança 

Daniel Picchi e 
Sérgio Luz 

1h00 Revisão cadastral das unidades consumidoras 
que recebem benefícios tarifários no período 
de 2021 a 2023 (REN 901/2020) 

Antonio Junior 
 

238 04/03/2021 2h00 Resultados 2020 da Elektro 
 

Lorena Teixeira 

1h00 Sistemas de rede de distribuição de energia 
elétrica na Elektro, desde captação nos 
pontos da CTEEP, subestação de 
rebaixamento, entrega em média e baixa 
tensão e índices de perdas técnicas e não 
técnicas desde o recebimento da transmissora 
até o ponto de entrega 

Vinicius Rossetti 

240 06/05/2021 2h00 Melhoria da eficiência energética nas 
empresas de energia 

Daniela de Freitas 
Souza 

241 10/06/2021 1h00 Geração Distribuída Ricardo Gazolla e 
Daniel Cunha 
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2h00 Princípios básicos e regulamentações do setor 
de energia 

Thiago Vaz Porto 
de Andrade 

242 01/07/2021 1h00 CP 018/2021 - Nova 414/2010 Thiago Vaz Porto 
de Andrade 

2h00 Ética e Compliance André Luís Lucena 
de Araújo 

243 05/08/2021 1h00 Recadastramento dos clientes que recebem 
benefícios tarifários (RES. 901/2020), ciclo 
2021-2023 

Antonio Junior 

1h00 Norma DIS-NOR-037 do grupo Neoenergia, 
aplicada a Distribuidora Elektro, referente a 
projetos de rede de iluminação pública 

Rafael Domingues 
e Antonio 
Fernando Guedes 
de Brito Costa 

244 02/09/2021 1h00 Projetos de Grande Relevância Daniela Souza 

1h00 Prêmio ANEEL de Qualidade 2020 Lara Silva e Nabila 
Silva Rebello 

1h00 Reajuste Tarifário Elektro Daniel Cunha, 
Isabella Guedes e 
Dilan Carli 

246 04/11/2021 1h50 Chamada Pública para os Projetos de 
Eficiência Energética da Neoenergia 

Live (Daniela 
Souza) 

Total 20h50 

 
 

Gerente do Programa Nacional de Conservação de Energia 
da Eletrobras, faz apresentação aos Conselheiros 
 

Foi realizada a apresentação com o 

palestrante externo Dr. Marcel da Costa 
Siqueira, Gerente do Programa Nacional de 
Conservação de Energia da Eletrobras, sobre 

o tema: Programa PROCEL 2020/2021 aos 
conselheiros. 
O Evento aconteceu na reunião do Conselho 

do dia 02/12/2021 e além dos Conselheiros, 
contou com os convidados Dr. Luis Antonio 

Zorze do SEBRAE, Cristiane Cortez do Comitê 
de Energia da FECOMERCIO e Stephanniep 
Pereira da FAESP / CONCELPA (Enel SP). 
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Novo representante da Classe  
 

 
 

Por meio do Ofício Dir. Secret. F000264, datado de 
02/09/2021, a Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo, indicou novo Conselheiro titular Edson Jorge 
Fim, em substituição à Nelson Gonçalves, falecido em dia 
22/06/2021 e a manutenção do suplente Moises 

Zebedeu Baque na representação da classe de unidade 
consumidora Industrial. 
Tendo sido observados os requisitos legais a Presidente 

do Conselho Jovita Eliana Leone, declarou empossado o 
Conselheiro Edson Jorge Fim na reunião do dia 
04/11/2021, para continuidade do mandato até 

31.12.2022. 

 

 

Consulta Pública 049/2021 - Projetos Pilotos de Tarifas 
(Sandboxes Tarifários) 
 
Os Conselheiros comentaram o  envio da contribuição à Consulta Pública 049/2021, que 
teve como objetivo obter subsídios referentes à minuta de Resolução Normativa e à 

proposta de Projeto de Governança para aplicação de Projetos-Pilotos de Tarifas 
(Sandboxes Tarifários), disponibilizada pelo Conselho de Consumidores de Energia 
Elétrica da Neoenergia Elektro através do email cp049_2021@aneel.gov.br no dia 

13/10/2021. 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA 

Art. 2º As distribuidoras podem 
desenvolver projetos que envolvam 
faturamento diferenciado e que 
visem:  
 
I – melhora do fator de carga dos 
usuários; 
 
II – novas modalidades de 
faturamento;  
 
III – novas modalidades tarifárias; 
 
IV – gerenciamento pelo lado da 
demanda;  
 
V – avaliação de novas tecnologias 
de medição e processos associados. 
 
VI – tratamento e incorporação de 
novos tipos de usuários;   

Art. 2º As distribuidoras podem 
desenvolver projetos que envolvam 
faturamento diferenciado e que 
visem: 
 
I – melhora do fator de carga dos 
usuários;  
 
II – novas modalidades de 
faturamento;  
 
III – novas modalidades tarifárias;  
 
IV – gerenciamento pelo lado da 
demanda;  
 
V – avaliação de novas tecnologias 
de medição e processos associados. 
 
VI – tratamento e incorporação de 
novos tipos de usuários; 

Será necessário o estudo da 
figura do “prossumidor – 
consumidor produtor”, para 
que os consumidores 
conectados a rede de 
distribuição, e que possuam 
geração distribuída e/ou 
veículos elétricos, possam 
participar da 
comercialização de energia 
elétrica no ACR.  
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VII - Ações de economia 
comportamental; e 
 
VIII - prossumidor – consumidor 
produtor. 
 

Seção VI  
Do acompanhamento e resultados  
 
Art. 14. As distribuidoras que 
aplicarem o disposto nesta 
Resolução devem desenvolver 
sistemática de monitoramento do 
projeto.  
 
Parágrafo único. Deve ser 
encaminhado a cada seis meses à 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica -ANEEL, relatório 
detalhando os seguintes aspectos:   
 
 
 
 
I – resultados obtidos no sistema 
elétrico; 
 
II – nível de aceitação dos 
participantes;  
 
III – comportamento dos 
participantes;  
 
IV – diferença de receita auferida.    

 

Seção VI  
Do acompanhamento e resultados  
 
Art. 14. As distribuidoras que 
aplicarem o disposto nesta 
Resolução devem desenvolver 
sistemática de monitoramento do 
projeto.  
 
Parágrafo único. Deve ser 
encaminhado a cada seis meses à 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
-ANEEL, aos Conselho de 
Consumidores, a CEEE, ao Ministério 
da Economia e aos Estados, o 
relatório detalhando os seguintes 
aspectos:  
 
I – resultados obtidos no sistema 
elétrico;  
 
II – nível de aceitação dos 
participantes;  
 
III – comportamento dos 
participantes;   
 
IV – diferença de receita auferida; 
 
V – integração de tributos; 
 
VI – comportamento dos 
consumidores de baixa tensão no 
ACR com as novas modalidades x no 
ACL 
 

 
 
 
Será necessária a 
participação do Conselho de 
Consumidores da 
Distribuidora, para que 
tenhamos a visão dos 
consumidores e das 
entidades durante a 
execução do mesmo.  É 
muito importante que os 
Conselhos de Consumidores 
de todo o país acompanhem 
o estudo desses tributos, 
diminuindo o risco na 
escolha de soluções técnicas 
e regulatórias que possam 
beneficiar apenas o lado da 
oferta de energia. 
 
Neste momento de Sandbox 
também deverá ser 
considerada a participação 
da CCEE, o Ministério da 
Economia e os Estados para 
que haja estudos sobre a 
abertura de mercado livre 
para baixa tensão e a 
revisão/integração dos 
tributos incidentes 
atualmente nas tarifas de 
energia.   
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Diretor da ABESCO faz apresentação aos Conselheiros 
 

 

Foi realizada a apresentação com o palestrante externo Dr. José 
Otávio Simões, Diretor Financeiro da ABESCO - Associação Brasileira 

das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, sobre os 
temas: Plano de Eficiência Energética, ESCO, Chamada Pública, 
Plano Nacional de Eficiência Energética e Marco Regulatório. 

O Evento aconteceu por videoconferência na reunião do Conselho no 
dia 07/10/2021. 
 

 
 

Aneel não acata contribuições do Conselho sobre a CP 
018/2021 
 
O Consultor Evandro Romanini, representante da Ernest & Young, comentou o email 

recebido da SRD/ANEEL, datado de 18/08/2021 - Assunto: Fase 2 da Consulta Pública nº 
18/2021 - Consolidação dos direitos e deveres do consumidor e do usuário do serviço 
público de distribuição de energia elétrica, em que a ANEEL comunica ao Conselho não 

ter acatado a proposta de contribuição no Art. 97 da CP 018/2021, disponibilizado via 
email cp018_2021@aneel.gov.br no dia 07/07/2021, negando também o pleito dos 
Conselhos da CONCEL-MT, DCELT e CONSELPA, conforme abaixo:  

 

Art. Quem? Texto Justificativa Aneel 

97 Conselho 
Elektro 

Art. 97. A distribuidora deve 
atender, gratuitamente, à   
solicitação   de   aumento   
de   carga   de   unidade 
consumidora do grupo B, 
desde que a carga instalada 
após  o  aumento  não  
ultrapasse  50  kW  
e  não  seja necessário  realiz
ar  acréscimo  de  fases  da  r
ede  em tensão igual ou supe
rior a 2,3 kV. 

Isonomia no atendimento a 
todos aos clientes do grupo B 
com carga até 50 kW. 
Atender a crescente demanda 
de aumento de carga de 
clientes rurais que necessitam 
de ligações trifásicas para a 
execução das atividades do 
agronegócio, base da economia 
brasileira. 

Não Aceita 
Alteração   
de   mérito   
que   não 
pode    ser    
contemplada    
nesse 
processo. 

97 CONCEL MT ART.    97.    A    distribuidora    
deve    atender, 
gratuitamente, à solicitação 
de aumento de carga de 
unidade consumidora do 
grupo b, desde que a carga 
instalada após o aumento 
não  ultrapasse  50  kw.  
e  não  seja  necessário realiz
ar acréscimo de fases da red

Busca-se com essa alteração  a 
isonomia no atendimento a 
todos os clientes do grupo b 
com carga até 50 kW. os 
consumidores da classe rural  
para  acompanhar  a  crescente  
modernização  e  evolução  das 
tecnologias  que  a  atual  
agricultura  brasileira  exige  e  
adequar-se  às normas legais 

Não Aceita 
Alteração   
de   mérito   
que   não 
pode    ser    
contemplada    
nesse 
processo. 

mailto:conselho.consumidores@elektro.com.br
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e em tensão igual ou superio
r a 2,3 kV. (art. 41 da REN 41
4/2010) 

que impõe a adoção dos 
critérios de sustentabilidade no 
campo  e  o  consequente  
aumento  de  carga  necessitam  
de  ligações trifásicas,     
viabilizando     assim     
economicamente     as     
atividades agropecuárias. 
Cabe também lembrar que 
redes trifásicas usam menores 
quantidades de  cobre  ou  
alumínio  para  entregar  a  
mesma  potência;  geradores 
trifásicos são menores e mais 
leves por usarem com maior 
eficiência seus enrolamentos; 
um motor trifásico é menor que 
o monofásico de mesma  
potência;  motores  trifásicos  
partem  sem  a  necessidade  de 
dispositivos  especiais;  energia  
trifásica  é  a  forma  mais  
eficiente  de 
distribuir energia para longas 
distâncias. 
Os produtores rurais perderam 
os benefícios tarifários imposto 
pelo decreto nº 9642/2018. 
 

97 Conselho 
DCELT 

ART.    97.    a    distribuidora    
deve    atender, 
gratuitamente, à solicitação 
de aumento de carga de 
unidade consumidora do 
grupo b, desde que a carga 
instalada após o aumento 
não  ultrapasse  50  kw.  
e  não  seja  necessário realiz
ar acréscimo de fases da red
e em tensão igual ou superio
r a 2,3 kV. (art. 41 da REN 41
4/2010) 

Busca-se  com  essa  alteração  
a  isonomia  no  atendimento  a  
todos  os clientes do grupo b 
com carga até 50 kW. os 
consumidores da classe rural  
para  acompanhar  a  crescente  
modernização  e  evolução  das 
tecnologias  que  a  atual  
agricultura  brasileira  exige  e  
adequar-se  às normas legais 
que impõe a adoção dos 
critérios de sustentabilidade no 
campo  e  o  consequente  
aumento  de  carga  necessitam  
de  ligações trifásicas,     
viabilizando     assim     
economicamente     as    
atividades agropecuárias. 

Não Aceita 
Alteração   
de   mérito   
que   não 
pode    ser    
contemplada    
nesse 
processo. 
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Cabe também lembrar que 
redes trifásicas usam menores 
quantidades de  cobre  ou  
alumínio  para  entregar  a  
mesma  potência;  geradores 
trifásicos são menores e mais 
leves por usarem com maior 
eficiência seus enrolamentos; 
um motor trifásico é menor que 
o monofásico de mesma  
potência;  motores  trifásicos  
partem  sem  a  necessidade  de 
dispositivos  especiais;  energia  
trifásica  é  a  forma  mais  
eficiente  de distribuir energia 
para longas distâncias. 
Os  produtores  rurais  
perderam  os  benefícios  
tarifários  imposto  pelo decreto 
nº 9642/2018. 
 

97 CONSELPA ART.    97.    a    distribuidora    
deve    atender, 
gratuitamente, à solicitação 
de aumento de carga de 
unidade consumidora do 
grupo b, desde que a carga 
instalada após o aumento 
não ultrapasse  50  kw.  
e  não  seja  necessário realiz
ar acréscimo de fases da red
e em tensão igual ou superio
r a 2,3 kV. (art. 41 da REN 41
4/2010) 

Busca-se com essa alteração a 
isonomia no atendimento a 
todos  os  clientes  do  grupo  b  
com  carga  até  50  kw.  os 
consumidores    da    classe    
rural    para    acompanhar    a 
crescente modernização e 
evolução das tecnologias que a 
atual agricultura brasileira exige 
e adequar-se às normas legais 
que impõe a adoção dos 
critérios de sustentabilidade no 
campo e o consequente 
aumento de carga necessitam 
de ligações  trifásicas,  
viabilizando  assim  
economicamente  as 
atividades agropecuárias. 
cabe  também  lembrar  que  
redes  trifásicas  usam  menores 
quantidades de cobre ou 
alumínio para entregar a 
mesma potência; 
geradores trifásicos são 
menores e mais leves por 
usarem com    maior    eficiência    

Não Aceita 
Alteração   
de   mérito   
que   não 
pode    ser    
contemplada    
nesse 
processo. 
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seus    enrolamentos;    um    
motor trifásico  é  menor  que  o  
monofásico  de  mesma  
potência; motores trifásicos 
partem sem a necessidade de 
dispositivos especiais;   energia   
trifásica   é   a   forma   mais   
eficiente   de distribuir energia 
para longas distâncias. 
os  produtores  rurais  
perderam  os  benefícios  
tarifários 
imposto pelo decreto nº 
9642/2018. 
 

 
 

Solenidade do Prêmio ABRADEE 
 
Representaram o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Neoenergia Elektro 

na videoconferência da solenidade do Prêmio ABRADEE, no dia 26/08/2021, a Presidente 
e a Vice-Presidente Jovita Eliana Leone e Sanae Murayama Saito, ocasião em que a 
Neoenergia Elektro ficou em 1º lugar na categoria Qualidade da Gestão e em 2º lugar na 

categoria Regional Sudeste. 
 
 

Webinar Usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil 
 
Representaram o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Neoenergia Elektro 
no Webinar Gesel Usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil, no dia 27/08/2021, a Vice-

Presidente Sanae Murayama Saito e o Conselheiro Moisés Zebedeu Baque. 
 
 

Solicitação ao Governador, ao Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo e ao Presidente da 
Câmara dos Deputados para Isenção de ICMS sobre 
Bandeiras Tarifárias 
 
O Consultor Evandro Romanini, representante da Ernest & Young, fez alinhamentos com 
os Conselheiros para as correspondências ao Governador do Estado de São Paulo, ao 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, com a solicitação de Isenção de ICMS sobre os valores adicionais e 
excepcionais decorrentes do acionamento das Bandeiras Tarifárias, cobrados juntamente 

com as tarifas de energia elétrica, conforme segue: 
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Campinas, 03 de Setembro de 2021                                                                                          CT/CCE/006/2021  
 
A sua Excelência o Senhor  
João Doria  
Governador do Estado de São Paulo  
Palácio dos Bandeirantes, Av. Morumbi, 4.500, Portão 2, Morumbi  
São Paulo - SP  
 
Assunto: Solicitação de Isenção de ICMS sobre os valores adicionais e excepcionais decorrentes do 
acionamento das Bandeiras Tarifárias, cobrados juntamente com as tarifas de energia elétrica  
 
Excelentíssimo Senhor Governador,  
 
A ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu implantar no Brasil o sistema de bandeiras 
tarifárias, sendo que a Resolução Normativa nº 547, de 16 de abril de 2013, estabeleceu os 
procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifária.  
 
As bandeiras tarifárias representam a cobrança de um valor adicional à tarifa de energia elétrica, e é 
destinada a custear o acionamento de usinas termoelétricas em situações excepcionais, como agora, 
em que enfrentamos uma grave crise hídrica. Entretanto, considerando as dificuldades que a população 
do Estado de São Paulo vem enfrentando com a pandemia com a sua perda de renda, entendemos que 
os valores das bandeiras tarifárias, reajustado novamente em 01/09/2021 (bandeira tarifária escassez 
hídrica), poderão agravar ainda mais esta situação por meio da incidência do ICMS.  
 
Destacamos ainda que a isenção de ICMS sobre os valores adicionais e excepcionais referentes ao 
acionamento das bandeiras tarifárias, ao menos durante esta crise hídrica, não significará abrir mão de 
receita pelo Estado, mas sim abrir mão de um aumento de receita pelo mesmo.  
 
Certos da sua concordância, antecipadamente agradecemos!  
 
Atenciosamente,  
 
Jovita Eliana Leone  
Presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro 
 

 
Campinas, 03 de Setembro de 2021                                                                                          CT/CCE/007/2021 
  
A sua Excelência o Senhor  
Carlão Pignatari  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP  
Palácio 9 de Julho, Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Moema  
São Paulo – SP 
  
Assunto: Solicitação de Isenção de ICMS sobre os valores adicionais e excepcionais decorrentes do 
acionamento das Bandeiras Tarifárias, cobrados juntamente com as tarifas de energia elétrica 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, 
  
A ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu implantar no Brasil o sistema de bandeiras 
tarifárias, sendo que a Resolução Normativa nº 547, de 16 de abril de 2013, estabeleceu os 
procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifária.  
 
As bandeiras tarifárias representam a cobrança de um valor adicional à tarifa de energia elétrica, e é 
destinada a custear o acionamento de usinas termoelétricas em situações excepcionais, como agora, 
em que enfrentamos uma grave crise hídrica. Entretanto, considerando as dificuldades que a população 
do Estado de São Paulo vem enfrentando com a pandemia com a sua perda de renda, entendemos que 
os valores das bandeiras tarifárias, reajustado novamente em 01/09/2021 (bandeira tarifária escassez 
hídrica), poderão agravar ainda mais esta situação por meio da incidência do ICMS.  
 
Destacamos ainda que a isenção de ICMS sobre os valores adicionais e excepcionais referentes ao 
acionamento das bandeiras tarifárias, ao menos durante esta crise hídrica, não significará abrir mão de 
receita pelo Estado, mas sim abrir mão de um aumento de receita pelo mesmo.  
 
Certos da sua concordância, antecipadamente agradecemos!  
 
Atenciosamente, 
  
Jovita Eliana Leone  
Presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro 
 

 
Campinas, 13 de Outubro de 2021                                                                                             CT/CCE/010/2021 
 
A sua Excelência o Senhor 
Arthur Lira 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes 
Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900 
 
Assunto: Solicitação de Isenção de ICMS sobre os valores decorrentes do acionamento das Bandeiras 
Tarifárias, cobrados juntamente com as tarifas de energia elétrica 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
 
A ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu implantar no Brasil o sistema de bandeiras 
tarifárias, sendo que a Resolução Normativa nº 547, de 16 de abril de 2013, estabeleceu os 
procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifária. 
 
As bandeiras tarifárias representam a cobrança de um valor adicional à tarifa de energia elétrica, e é 
destinada a custear o acionamento de usinas termoelétricas em situações excepcionais, como agora, 
em que enfrentamos uma grave crise hídrica. Entretanto, considerando as dificuldades que a população 
brasileira vem enfrentando com a pandemia, com a sua perda de renda, com a alta da inflação e com a 
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o aumento dos custos dos alimentos e do transporte, entendemos que os valores das bandeiras 
tarifárias não deveriam agravar ainda mais a situação por meio da incidência do ICMS.  
 
Destacamos ainda que a isenção de ICMS sobre os valores adicionais e excepcionais referentes ao 
acionamento das bandeiras tarifárias, ao menos durante esta crise hídrica que deverá durar até o final 
de 2022, não significará abrir mão da receita pelos Estados, mas sim abrir mão de um aumento de 
receita pelos mesmos.  
 
Certos da sua concordância, antecipadamente agradecemos!  
 
Atenciosamente,  
 
Jovita Eliana Leone 
Presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Neoenergia Elektro 
 

 
 

Morre a mãe do Conselheiro Célio Simões Cerri 
 
A presidente do Conselho Jovita Eliana Leone, manifestou com profundo pesar o 

falecimento da mãe do Conselheiro Célio Simões Cerri, Daphne Simões de Oliveira Cerri, 
ocorrida no dia 01/08/2021, aos 95 anos de idade, na cidade de Rio Claro - SP. 
 

O Secretário Executivo Suplente André Luís de Almeida Prado Fernandes, representou 
todos os Conselheiros no cerimonial ocorrido no cemitério parque das Palmeiras, na 
cidade de Rio Claro - SP. 

 
Todos os Conselheiros desejaram a Daphne Simões de Oliveira Cerri o descanso eterno e 
ao Conselheiro Célio Simões Cerri e sua família o conforto Divino. 

 
 

Tomadas de Subsídios - TS 010/2021 - Abertura Mercado 
Livre 
 
A Presidente Jovita Eliana Leone, utilizando trabalho elaborado em conjunto com o 

representante da Ernst & Young, Evandro Romani, fez alinhamentos com os Conselheiros 
para as resposta dos quesitos da Tomadas de Subsídios - TS 010/2021 - Abertura 
Mercado Livre, na modalidade de intercâmbio de documentos, disponível em: 

https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios, que tem como objetivo obter subsídios 
à elaboração de estudo sobre as medidas regulatórias necessárias para permitir a 
abertura do mercado livre para consumidores com carga inferior a 500 kW, incluindo o 

comercializador regulado de energia e proposta de cronograma de abertura iniciando em 
01/01/2024. 
 

Ao final os Conselheiros consensaram as contribuições transcritas abaixo, que foram 
enviadas através do email ts010_2021@aneel.gov.br à ANEEL até dia 17/08/2021 pela 
Ernst & Young. 
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Campinas, 17 de Agosto de 2021                                                                                                CT/CCE/005/2021     
 
À  
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL/SRM 
Brasília - DF 
 
Assunto: Abertura de Tomada de Subsídios para coleta de contribuições a serem utilizadas na 
elaboração de estudo sobre as medidas regulatórias necessárias para permitir a abertura do mercado 
livre para consumidores com carga inferior a 500 kW.   
 
Prezado Senhor, 
 
Conforme solicitação, segue abaixo as contribuições do Conselho de Consumidores da Elektro, para a 
tomada de subsídio da NOTA TÉCNICA Nº 50/2021–SRM/ANEEL:  
 
1) Quais os impactos (positivos e negativos) advindos da abertura do mercado de energia?   
 
- Impactos positivos: A criação de um mercado competitivo onde consumidores (inclusive residenciais) 
teriam ampla liberdade para a escolha do seu fornecedor de energia elétrica. Pela lei da oferta e da 
demanda os preços cairiam e poderia contribuir com o crescimento da economia. Além disso, o 
consumidor poderia escolher o tipo de energia que poderia contratar, seja de energia convencional ou 
renovável.   
 
- Impactos negativos: Complexidade de gestão do volume de consumidores no ACL, gestão comercial 
da migração entre ACL/ACL e sistemas de medição especiais (smart grid), dentre outros. 
 
2)  A opção de escolha do fornecedor de energia elétrica deve ser dada a todos os consumidores ou 
em algumas situações a migração deve ser vedada? 
 
Sim, a todos os consumidores e que eles possam escolher seus próprios fornecedores de energia 
(AT/BT, residencial, rural, etc.), desde que sejam adimplentes. O preço para o consumidor pode ter uma 
economia de 10% a 20% na conta de luz. No ACL os consumidores deveriam ficar isentos da cobrança 
das bandeiras tarifárias. 
 
3)  Como tratar a energia já contratada pelas concessionárias de distribuição (contratos legados)?   
 
Deverá ser criada uma regra de transição para atendimento dos contratos legados e uma definição de 
modelo para contratos futuros do ACR pelas distribuidoras. Uma sobrecontratação implicará no 
aumento da tarifa dos clientes que optarem em permanecer no ACR.  
 
4)  Como deve ser o desenho do comercializador regulado de energia?   
 
O consumidor faria um contrato de compra de energia com a empresa de sua escolha (contrato de 
adesão regulado pela ANEEL). A relação técnica seria com a Distribuidora responsável pelos fios (TUSD).  
 
Atualmente o contrato de adesão é o instrumento muito adotado nas relações de consumo. São 
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elaborados, geralmente por uma das partes (proponente) e são usados no dia a dia das relações de 
consumo, pois já estão em modelos prontos para garantir a agilidade e execução dos negócios. Ex: 
Contratação de Internet, telefonia celular, etc. 
 
4.1) Quem deve fornecer energia aos consumidores que: (i) optarem por não migrar para o mercado  
livre;  (ii)  optarem  por  voltar  para  o  ACR;  (iii)  forem  desligados  de  seu  supridor  por  motivo  de  
inadimplência  do  próprio  consumidor;  (iv)  forem  desligados  de  seu  supridor  por  motivo  de  
desligamento  do  supridor  da  CCEE;  e  (v)  usufruam  ou  tenham  o  direito  de  usufruir  de  
subsídios  decorrentes de políticas públicas?   
 
As distribuidoras deverão permanecer com a gestão da TUSD e também do ACR, como atualmente 
ocorre para os consumidores do Grupo A. 
 
4.2) Como deve ser realizada a contratação de energia necessária para atendimento ao mercado do 
comercializador regulado de energia (gerenciamento da compra de energia, pagamento das perdas e 
subsídios etc.)?   
 
Deverá ser conforme ocorre hoje com o ACL em vigor para o Grupo A. 
 
4.3) Uma vez optado pelo mercado livre, é razoável permitir a volta dos consumidores ao mercado 
regulado? Se sim, qual o prazo mínimo necessário para permitir essa volta?   
 
Sim, é de livre arbítrio a tomada de decisão pelo consumidor, devendo haver apenas um período de 
carência de 12 meses ou multa para retorno imediato.  
 
4.4) O serviço de comercialização regulada de energia pode ser realizado pelas próprias distribuidoras 
e quais as alterações legais e/ou contratuais para tanto, se couber?   
 
Os contratos deverão permanecer os mesmos do ACR. 
 
4.5) É razoável permitir que o consumidor possa optar por ter parte de seu fornecimento atrelado 
ao ACL e parte ao ACR?   
 
Isso deverá ser possível desde que os sistemas técnicos possam permitir.   
 
Exemplo: 300 kWh contratados no ACL. Caso seja consumido pelo cliente 350 kWh, os 50kWh 
excedentes poderiam ser faturados no ACR. 
 
5)  Como deve ser o modelo de faturamento (fatura única, fatura separada por serviço, etc.) dos 
consumidores que optam por migrar para o ACL?   
 
Por conta da forma distinta de prestação de serviço (TUSD – tarifa de uso de sistema de distribuição 
“fio” e TE – tarifa de energia), as faturas deveriam ser separadas como ocorre atualmente no ACL.  
 
Poderá ser permitido um convênio entre os prestadores de serviço (Energia e Fio) para simplificação do 
processo, como ocorre atualmente no setor de telecomunicações (compartilhamento das torres de 
telefonia celular entre as diversas empresas e fatura única). 
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6)  Quais os requisitos técnicos necessários para possibilitar a migração para o ACL?   
 
Que haja sistemas de medição digital (smart grid), que comportem a leitura remota e o faturamento. 
Para que haja a migração do consumidor, o mesmo terá que estar adimplente. 
 
6.1) Caso a solução escolhida seja alterar a medição, como proceder com a substituição dos 
medidores e quem deve suportar esses custos?   
 
Os custos da substituição dos medidores deverão ser bancados pelas distribuidoras e deverão ser 
rateados em uma revisão tarifária distinta apenas aos clientes do mercado livre (TUSD ML, distinta para 
o mercado livre). 
 
7)  A abertura do mercado para consumidores residenciais exige tratamento regulatório específico 
para proteção desses consumidores em negócios de compra de energia?   
Todo consumidor deverá ter a proteção regulatória do setor elétrico (ex: ANATEL – gestão da banda de 
internet contratada) e do CDC – Código de Defesa do Consumidor. 
 
8)  Quais aperfeiçoamentos devem ser realizados no modelo de representação e comercialização 
varejista?   
 
Os modelos de contrato para os consumidores < 500kW devem ser simplificados e deverão ser 
contratos simples de adesão, da mesma forma que ocorre no setor de telefonia/internet.  
 
Obs: O Modelo atual do ACL (é muito complexo, mesmo para comercialização varejista):  Denúncia do 
Contrato de Energia Elétrica, com a distribuidora dentro do prazo estipulado em contrato (180 dias); 
Contratação de Energia Elétrica junto a Comercializadores ou Geradores; Adequação do sistema de 
medição  (investimento do consumidor); Assinatura dos Contratos de Uso e Conexão com a 
distribuidora (CUSD e CCD); Adesão do consumidor na CCEE. 
 
9)  Em que prazos e qual o cronograma de ações que devem ser realizadas para a abertura do 
mercado?   
 
Sugerimos que sejam antecipadas as contratações de todos os clientes ligados em alta tensão (grupo A) 
de imediato, independente de demanda, não tendo estes consumidores que aguardar o cronograma 
até 2024. Para os consumidores do grupo B, o mercado deverá ser escalonado de acordo com os 
sistemas comerciais e com a demanda técnica de suprimento de medidores/equipamentos, e de acordo 
com o impacto junto aos contratos do ACR firmados pelas distribuidoras.  
 
10) Quais outros aspectos devem ser levados em consideração para a efetiva abertura do mercado de 
energia?   
 
Será necessário que haja uma campanha de esclarecimento para todos os consumidores; que existam 
simulações disponíveis para quem deseja migrar para o mercado livre; que haja a simplicidade no 
contrato de adesão regulado pela ANEEL no ACL desta faixa de demanda; que a legislação seja 
adequada para este cenário; que exista o suporte adequado para defesa do consumidor; e haja plena 
possibilidade de retorno do mesmo ao ACR, caso deseje. 
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Atenciosamente,  
 
Jovita Eliana Leone 
Presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Neoenergia Elektro 
 

 

 

Consulta Pública 006/2021, que trata da NOVA 451 
 
Os Conselheiros comentaram as contribuições para a Consulta Pública 006/2021, que 

trata da NOVA 451, com modalidade intercâmbio de documentos, que foi enviada à 
ANEEL no dia 26/07/2021, com as contribuições do Conselho de Consumidores de 
Energia Elétrica da Elektro e também as contribuições coletivas consensadas entre os 7 

Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de São Paulo: (1) Elektro, (2) 
CPFL Paulista, (3) CPFL Piratininga, (4) CPFL Santa Cruz (Jaguari), (5) EDP Distribuição 
São Paulo (Bandeirante), (6) Enel São Paulo (Eletropaulo) e (7) Energisa Sul/Sudeste. 

 
Os Conselheiros agradeceram a oportunidade de trabalhar e consensar as contribuições 
em conjunto por todos os 7 Conselhos do Estado de São Paulo, que com certeza darão 

peso e fortalecimento as contribuições no regulamento da ANEEL. 
 
Abaixo segue a transcrição das contribuições enviada à ANEEL: 

 

(1) Contribuições do Conselho de Consumidores de energia Elétrica da Elektro 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO 
CONSELHO 

 
(...) 

 
Art.  5º    Os  candidatos  aos  
cargos  de  Conselheiro  
Titular  e  Suplente  devem  
atender,  obrigatoriamente, 
aos seguintes requisitos: 
 
I – ser atendido pela 
distribuidora à qual o 
Conselho está vinculado; 
 
II – residir na área de atuação 
da distribuidora; 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO 
CONSELHO 

 
(...) 

 
Art.  5º    Os  candidatos  aos  
cargos  de  Conselheiro  
Titular  e  Suplente  devem  
atender,  obrigatoriamente, 
aos seguintes requisitos: 
 
I – é desejável que seja 
atendido pela distribuidora à 
qual o Conselho está 
vinculado; 
 
II – residir na área de 
atuação da distribuidora; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerimos pela exclusão deste inciso II 
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  do artigo 5º. 
A Lei nº 8.631/93, que determinou a 
criação de Conselhos de Consumidores 
de Energia Elétrica, trouxe em seu art. 
13 que: "O concessionário de serviço 
público de distribuição de energia 
elétrica criará no âmbito de sua área de 
concessão, Conselho de Consumidores, 
de caráter consultivo, composto por 
igual número de representantes das 
principais classes tarifárias, voltado para 
orientação, análise e avaliação das 
questões ligadas ao fornecimento, 
tarifas e adequacidades dos serviços 
prestados ao consumidor final.“ Como 
se verifica, o Conselho de Consumidores 
- e não os Conselheiros - é quem deverá 
estar no âmbito da área de concessão 
da distribuidora. Ao criar a regra de 
residência na área de atuação 
Resolução Normativa da ANEEL estaria 
em desacordo legal. 
 

CAPÍTULO III 
DAS ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS 
 
Art. 8º As entidades 
representativas das classes 
de unidades consumidoras 
citadas no caput do art. 5º 
devem ser escolhidas pelo 
Conselho com base em 
critérios objetivos que 
garantam a sua 
representatividade na 
respectiva área de atuação 
da distribuidora. 
 
§ 1º O Conselho deve 
solicitar formalmente que as 
entidades representativas 
indiquem candidatos para 
compor o colegiado, com 
vistas à análise e aceitação 
das indicações. 

CAPÍTULO III 
DAS ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS 
 
Art. 8º As entidades 
representativas das classes 
de unidades consumidoras 
citadas no caput do art. 5º 
devem ser escolhidas pelo 
Conselho com base em 
critérios objetivos que 
garantam a sua 
representatividade na 
respectiva área de atuação 
da distribuidora. 
 
§ 1º O Conselho deve 
solicitar formalmente que as 
entidades representativas 
indiquem e substituam 
candidatos para compor o 
colegiado, com vistas à 
análise e aceitação das 
indicações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerimos a inclusão da ação “e 
substituam” no § 1º do Art. 8º. 
Considerando que a Entidade 
Representativa é investida da 
competência para indicação da vaga ao 
Conselho (art. 2º, V), é ela quem possui 
competência tanto para indicar, quanto 
para substituir os Conselheiros. 
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CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO 
 
Art. 13.  Os Conselheiros 
devem ter mandato com 
duração de 5 (cinco) anos, 
renovável a  critério do 
Conselho, conforme as 
diretrizes definidas nesta 
Resolução. 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO 
 
Art. 13.  Os Conselheiros 
devem ter mandato com 
duração de 5 (cinco) anos, 
renovável ou substituído a 
qualquer tempo, a  critério 
da Entidade Representativa, 
conforme as diretrizes 
definidas nesta Resolução. 
 

 
 
 
 
Sugerimos a alteração do termo 
Conselho por Entidade Representativa 
no caput do art. 13. O poder de escolha 
da vaga deve ficar a critério da Entidade 
Representativa e não do Conselho, uma 
vez que o direito à vaga àquela 
pertence. 
 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO 
 
Art. 24. São hipóteses de 
destituição imediata de 
Conselheiros: 
 
I – impedimento legal de 
qualquer natureza; 
 
 
II – candidatura a cargo 
eletivo; 
 
 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO 
 
Art. 24. São hipóteses de 
destituição imediata de 
Conselheiros: 

 

I – impedimento legal de 
qualquer natureza; 
 
 
II – candidatura a cargo 
eletivo; 
 

 
 
 
 
 
Esse item já está sendo tratado no Art. 
25 desta resolução: 
 
É vedado: 
IV – a participação, como Conselheiro, 
enquanto candidato à ou ocupante de 
cargo público eletivo; 
 
Concordamos com o afastamento 
durante o período da candidatura ao 
cargo eletivo. Caso o Conselheiro não 
seja eleito, ele poderá retornar as suas 
funções no Conselho, sendo 
desnecessário a sua destituição. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO 

CONSELHO 
 
Art. 9º São atribuições do 
Conselho: 
 

V – divulgar a realização de 
audiências, consultas 
públicas e tomadas de 
subsídios promovidas pela 

ANEEL, em sua área de 
atuação; 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO 

CONSELHO 
 
Art. 9º São atribuições do 
Conselho: 
 

V – divulgar a realização de 
audiências, consultas 
públicas e tomadas de 
subsídios promovidas  pela 

ANEEL, em sua área de 
atuação; 

 
 
 
 
 
 
 
Sugere-se a exclusão do inciso V no Art. 
9º. Entendemos que seja de 
competência da Aneel a divulgação das 
audiências, consultas públicas e 
tomadas de subsídios, pois essa ação 
demandaria desembolso de valores. 
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XXV - Participação dos 
Conselhos de Energia 
Elétrica no Conselho 
Nacional de Defesa do 
Consumidor; 
 
XXVI - Participação dos 
Conselhos de Energia 
Elétrica no Comitê Gestor de 
Eficiência Energética (CGEE) 
que tem a finalidade de 
aprovar o Plano Anual de 
Aplicação de Recursos do 
Procel; 
 
XXVII– Participação na 
aprovação dos projetos de 
P&D, Eficiência Energética e 
em outras iniciativas que 
impactem a relação das 
distribuidoras com seus 
clientes. 
 
XXVIII – Fornecer orientação 
para elaboração de projetos 
que reduzam o consumo, em 
clientes de baixo poder 
aquisitivo e em instituições 
filantrópicas. 
 
 

Não achamos correta a utilização de 
recurso financeiro do consumidor para 
essas divulgações que são de 
responsabilidade da Aneel. 
 
Sugere-se a inclusão dos incisos XXV, 
XVVI e XXVII no Art. 9º. Entendemos ser 
necessária a participação de 
representantes do Conselho de 
Consumidores no Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor, no CGEE para 
contribuir com o Plano Anual de 
Aplicação de Recursos do Procel e 
também na aprovação de projetos de 
P&D e Eficiência Energética das 
Distribuidoras, uma vez que a Lei 
9.991/00 utiliza recursos do consumidor 
para esses projetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugere-se a inclusão do inciso XXVIII no 
Art 9º, para que o Conselho de 
Consumidores também possa da 
orientação técnica para as classes de 
consumo mais necessitadas, a fim de 
ajudá-los na obtenção de recursos 
oriundos de recursos da Lei 9.991/00. 
 

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES DA 

DISTRIBUIDORA 
 
Art. 10.  São atribuições da 
distribuidora: 

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES DA 

DISTRIBUIDORA 
 
Art. 10.  São atribuições da 
distribuidora: 
 
XII – A Distribuidora poderá 
controlar os valores e as 
despesas do conselho 

 
 
 
 
Sugere-se a inclusão do inciso XII no 
art.10. O controle de uma conta 
corrente gera despesas desnecessárias 
e as receitas e despesas do Conselho 
poderiam ser controladas por centro de 
custo, da mesma forma como ocorre 
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através de centro de custo 
específico, atualizado 
mensalmente pela taxa 
SELIC. Todas as despesas 
deste centro de custo 
deverão ter anuência do 
Presidente do Conselho. 
 

com a Lei 9.991/00. 
 

CAPÍTULO IX 
DOS RECURSOS 

FINANCEIROS PARA CUSTEIO 
DAS ATIVIDADES DO 

CONSELHO 
 
Art. 34.  São despesas 
elegíveis para o Conselho: 
 

III – contratação de seguro-

viagem quando da 
participação das atividades 
citadas no inciso II deste 
artigo 
 
 

 

 
 
 

XI – pagamento de matrícula 

e mensalidade de curso de 
pós-graduação latu sensu, 
que verse sobre temas do 

setor elétrico, intimamente 
relacionados às atribuições 

do Conselho, listadas no art. 
9º desta Resolução; 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
DOS RECURSOS 

FINANCEIROS PARA CUSTEIO 
DAS ATIVIDADES DO 

CONSELHO 
 
Art. 34.  São despesas 
elegíveis para o Conselho: 
 

III – contratação de seguro-

viagem quando da 
participação das atividades 
citadas no inciso II deste 
artigo, a ser custeado pela 
Distribuidora. 
 
 
 
 
XI – pagamento de matrícula 
e mensalidade de curso de 
pós-graduação latu sensu, 
que verse  sobre temas do 
setor elétrico, intimamente 
relacionados às atribuições 
do Conselho, listadas no art. 
9º  desta Resolução; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugere-se a alteração do inciso III no 
Art. 34. Entendemos que o seguro será 
custeado pela Distribuidora, no 
momento em que a mesma solicita a 
viagem. Considerar a possibilidade do 
conselheiro utilizar o do seguro 
corporativo durante o período, pois o 
tempo de contratação poderia 
inviabilizar a viagem. 
 
Sugere-se a exclusão do inciso XI no Art. 
34. Não vemos a necessidade realização 
de cursos de pós-graduação, sendo que 
as Distribuidoras poderiam efetuar o 
treinamento e as palestras sobre o 
Setor Elétrico para o Conselho. O 
Conselheiro não será ad eterno, 
podendo sair do Conselho a qualquer 
momento, a pedido da entidade, por 
problemas de saúde ou outro motivo 
qualquer. Como esse recurso pertence 
ao consumidor de energia, a própria 
ANEEL poderia ministrar de forma EAD 
um curso, em módulos de duas a quatro 
horas, de capacitação sobre o setor 
elétrico. 
 

CAPÍTULO IX CAPÍTULO IX  

mailto:conselho.consumidores@elektro.com.br


  
 

 

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - Jardim Nova América, Campinas - SP - CEP 13053-024 
conselho.consumidores@elektro.com.br 

Página 20 de 46 
 

 

Internal Use 

DOS RECURSOS 
FINANCEIROS PARA CUSTEIO 

DAS ATIVIDADES DO 
CONSELHO 

 
Art. 34.  São despesas 
elegíveis para o Conselho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOS RECURSOS 
FINANCEIROS PARA CUSTEIO 

DAS ATIVIDADES DO 
CONSELHO 

 
Art. 34.  São despesas 
elegíveis para o Conselho: 
 
XIII – Ajuda de custo em 
valor fixo a ser definido pela 
ANEEL ou custeio (internet, 
software, hardware, suporte 
técnico, dentre outras 
despesas incorridas em 
função do tele trabalho) aos 
Conselheiros, para 
compensar as despesas 
incorridas com as atividades 
remotas e reuniões virtuais.” 
 

 
 
 
 
 
 
Sugere-se a inclusão do inciso XIII no 
art. 34, pois em razão da pandemia da 
Covid-19 e as alterações e adaptações 
delas advindas no mundo dos negócios, 
deve ser prevista uma ajuda de custo 
aos Conselheiros em razão de 
atividades remotas e reuniões virtuais. 
Fazendo uma analogia com a legislação 
trabalhista, no que diz respeito ao tele 
trabalho (home office), tanto o artigo 
75-D da CLT, quanto o inciso I, do 
parágrafo 4º, do artigo 4º, da MP nº 
927/2020 (que dispõe sobre as medidas 
trabalhistas para enfrentamento do 
estado de calamidade pública 
decorrente da covid-19), estipulam que 
a infraestrutura para a prestação de 
serviços remotos, quando for de 
responsabilidade do empregador, bem 
como o ressarcimento dessas despesas 
incorridas pelos colaboradores, devem 
ser previstas em contrato escrito e que 
tais utilidades não constituem 
remuneração do empregado. Desta 
forma, não se trata de remuneração, e 
sim ressarcimento de despesas. Neste 
sentido, o próprio art. 7º diz: "A 
representação no Conselho é de caráter 
voluntário e não remunerada." 
 

CAPÍTULO IX 
DOS RECURSOS 

FINANCEIROS PARA CUSTEIO 
DAS ATIVIDADES DO 

CONSELHO 
 
Art. 34.  São despesas 
elegíveis para o Conselho: 
 
§ 2º O deslocamento do 
Conselheiro dentro da área 

CAPÍTULO IX 
DOS RECURSOS 

FINANCEIROS PARA CUSTEIO 
DAS ATIVIDADES DO 

CONSELHO 
 
Art. 34.  São despesas 
elegíveis para o Conselho: 
 
§ 2º O deslocamento 
intermunicipal do 
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de concessão pode se dar 
por meio da utilização de táxi 
e congêneres, do 
ressarcimento de quilômetro 
rodado, ou da utilização de 
sistema de transporte 
público ou privado, devendo 
ser escolhida a opção que 
representar menor ônus 
financeiro para o Conselho e 
melhor condição de trabalho 
para o Conselheiro. 
 
§ 3º O valor para 
ressarcimento do quilômetro 
rodado deve ser 
estabelecido, 
conjuntamente, pela 
distribuidora e pelo 
Conselho. 
 
§ 7º A contratação de 
consultoria jurídica não é 
permitida, uma vez que a 
natureza do Conselho não 
permite o seu envolvimento 
em ações de judicialização. 
 
 
 
 
 

Conselheiro dentro da área 
de concessão, deverá ser 
coberto através de uma 
ajuda de custo a ser 
estabelecida por estudo 
realizado pelo Conselho 
anualmente, com o aval da 
Distribuidora 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3º O valor para 
ressarcimento do quilômetro 
rodado deve ser 
estabelecido, conjuntamente 
pela distribuidora e pelo 
conselho. 
 
§ 7º  A contratação de 
consultoria jurídica poderá 
ser contratada, desde que 
para fins de assessoria e 
consultoria voltados 
exclusivamente para os 
interesses do Conselho não 
podendo militar ou advogar 
administrativa ou 
judicialmente em favor do 
Conselho. 

Sugerimos uma alteração no texto do § 
2º do Art. 34. Tal proposta se adapta 
mais facilmente as realidades locais de 
cada Conselho, desburocratiza o 
processo, facilita o trabalho dos 
Secretários Executivos e possibilita até 
mesmo o crédito antecipado, a exemplo 
da ajuda de custo de viagens fora da 
área de concessão, e se materializa por 
meio de recibo de ajuda de custo. 
 
 
 
 
Sugerimos uma exclusão no texto do § 
3º do Art. 34. Tal alteração se dá em 
função da alteração na redação 
proposta ao Art. 34, § 2º 
 
 
 
Sugerimos uma alteração no texto do § 
7º do Art. 34. Entendemos que a 
consultoria jurídica poderá ser 
contratada, desde que para fins de 
assessoria e consultoria voltados 
exclusivamente para os interesses do 
Conselho (e não para o Conselheiro em 
seu interesse próprio), não podendo a 
consultoria jurídica militar ou advogar 
administrativa ou judicialmente em 
favor do Conselho. 
 

 

(2) Contribuições dos 7 Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de São Paulo: 
 

(1) Elektro, (2) CPFL Paulista, (3) CPFL Piratininga, (4) CPFL Santa Cruz (Jaguari), (5) EDP Distribuição São 
Paulo (Bandeirante), (6) Enel São Paulo (Eletropaulo) e (7) Energisa Sul/Sudeste. 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO 
CONSELHO 

 
(...) 
 
Art.  5º   Os  candidatos  aos  

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO 
CONSELHO 

 
(...) 
 
Art.  5º    Os  candidatos  aos  

 
 
 
 
 
 
 
Sugerimos pela alteração do inciso II do 
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cargos  de  Conselheiro  
Titular  e  Suplente  devem  
atender,  obrigatoriamente, 
aos seguintes requisitos: 
 
I – ser atendido pela 
distribuidora à qual o 
Conselho está vinculado; 
 
 
II – residir na área de 
atuação da distribuidora; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
III  –  ter  disponibilidade  de  
tempo  para  participação  
nas  atividades do Conselho; 

 
 
 
 
 
 

cargos  de  Conselheiro  
Titular  e  Suplente  devem  
atender,  obrigatoriamente, 
aos seguintes requisitos: 
 
I – é desejável que seja 
atendido pela distribuidora à 
qual o Conselho está 
vinculado; 
 
II – atuar na área de atuação 
da distribuidora; 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III  –  ter  disponibilidade  de  
tempo  para  participação  nas  
reuniões do Conselho; 
 
 
 
 
 
 

artigo 5º. 
 
A Lei nº 8.631/93, que determinou a 
criação de Conselhos de Consumidores 
de Energia Elétrica, trouxe em seu art. 
13 que: "O concessionário de serviço 
público de distribuição de energia 
elétrica criará no âmbito de sua área de 
concessão, Conselho de Consumidores, 
de caráter consultivo, composto por 
igual número de representantes das 
principais classes tarifárias, voltado para 
orientação, análise e avaliação das 
questões ligadas ao fornecimento, 
tarifas e adequacidades dos serviços 
prestados ao consumidor final.“ Como 
se verifica, o Conselho de Consumidores 
- e não os Conselheiros - é quem deverá 
estar no âmbito da área de concessão 
da distribuidora. Ao criar a regra de 
residência na área de atuação 
Resolução Normativa da ANEEL estaria 
em desacordo legal. Ainda, em sendo 
um  representante indicado  pela  
entidade  daquele segmento da 
sociedade, é irrelevante o local onde 
mora, já que,  quando necessário, ela (a 
entidade) fornece as condições de 
deslocamento  de seu representante, 
nas hipóteses em que os recursos do 
Conselho não  sejam suficientes. 
 
Sugerimos pela alteração do inciso III do 
artigo 5º. 
Normalmente a presença nas reuniões 
ordinárias ou extraordinárias são a 
prioridade. Outras atividades nem 
sempre irão exigira presença de todos 
os membros do Conselho, que se fará 
pela indicação  de  representação  
conforme  os  critérios  definidos  no  
Regimento  Interno,  local  que  é  mais  
adequado  para  ser  tratado.  Não  
deveria  estar  na  resolução  já  que  o  
foco  é  o  aperfeiçoamento  e  
aprimoramento  de  DIRETRIZES. 
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IV – ter disponibilidade de 
tempo para participar de 
atividades de capacitação e 
qualificação sobre temas 
relacionados ao setor 
elétrico; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – ter disponibilidade de 
tempo para participar de 
atividades de capacitação e 
qualificação sobre temas 
relacionados ao setor 
elétrico; 

 
 
 

Sugerimos a exclusão do inciso IV do 
artigo 5º 
A imposição sobre disponibilidade de 
tempo em todas  as atividades que 
eventualmente possam ocorrer para 
essa finalidade de  capacitação  e  
qualificação  nem  sempre  é  viável,  
principalmente  se  o  conselheiro tiver 
formação suficiente com o tema 
relacionado. Sempre é  bom  lembrar  
que  os  conselheiros  não  têm  
dedicação  exclusiva  ao  Conselho,  não  
é  remunerado  pelo  tempo  
hipotecado  a  essas  atividades,  nem 
sempre suas agendas profissionais 
permite a disponibilidade desse  tempo. 
Normalmente o Conselho busca 
disponibilizar parte do tempo nas  
pautas das reuniões ordinárias ou 
extraordinárias e assim dar 
cumprimento  a  essa  atividade  de  
capacitação. Outras atividades  nem  
sempre irão exigir a presença de todos 
os membros do Conselho, que se  fará  
pela  indicação  de  representação  
conforme  os  critérios  definidos  no  
Regimento  Interno,  local  que  é  mais  
adequado  para  ser  tratado.  Não  
deveria  estar  na  resolução  já  que  o  
foco  é  o  aperfeiçoamento  e  
aprimoramento de DIRETRIZES. 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO 
 
Art. 13.  Os Conselheiros 
devem ter mandato com 
duração de 5 (cinco) anos, 
renovável a  critério do 
Conselho, conforme as 
diretrizes definidas nesta 
Resolução. 
 
 
 
Art.  15.    O  Conselho  deve  
ter  um  Presidente  e  um  

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO 
 
Art. 13.  Os Conselheiros 
devem ter mandato com 
duração de 5 (cinco) anos, 
renovável ou substituído a 
qualquer tempo, a  critério da 
Entidade Representativa, 
conforme as diretrizes 
definidas nesta Resolução. 
 
Art.  15.    O  Conselho  deve  
ter  um  Presidente  e  um  
Vice-Presidente,  eleitos  

 
 
 
 
Sugerimos a alteração do termo 
Conselho por Entidade Representativa 
no caput do art. 13. O poder de escolha 
da vaga deve ficar a critério da Entidade 
Representativa e não do Conselho, uma 
vez que o direito à vaga àquela 
pertence. 
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Vice-Presidente,  eleitos  
dentre  os  Conselheiros 
Titulares. 
 
§  2º  A  presidência  e  a  
vice-presidência  do  
Conselho  devem  ser  
ocupadas,  a  cada  ano  do  
mandato,  por  um  
Conselheiro  Titular  
representante de cada 
classe de consumo, com 
vistas a propiciar  
rotatividade na 
representação do 
colegiado.” 

dentre  os  Conselheiros 
Titulares. 
 
§ 2º A  presidência e a vice-
presidência do Conselho 
devem  ser  até  o  período  de  
2  (dois)  anos,  cabendo  ao  
Conselho  em  reunião  
ordinária  ou  extraordinária,  
a  cada  ano, promover a 
mudança ou confirmar a 
continuidade do  mandato.” 

 
 
 
Sugerimos a alteração do § 2º do artigo 
15º. O conselho deve ter essa 
autonomia, especialmente se  houver 
consenso sobre a continuidade do 
mandato de presidente ou vice-  
presidente,  como  decorrência  natural  
da  avaliação  positiva  no  exercício  
dessa função. 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO 

CONSELHO 
 
Art. 9º São atribuições do 
Conselho: 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO 

CONSELHO 
 
Art. 9º São atribuições do 
Conselho: 
 
XXV – Participação no 
Conselho Administrativo da 
EPE e da ONS, com ao menos 
um representante técnico por 
região geográfica. Tal 
representante deverá ter 
formação e conhecimento 
específico sobre o setor 
elétrico. 
 

 
 
 
 
Sugere-se a inclusão do inciso XXV, no 
Art. 9º. Entendemos ser necessária a 
participação de representantes do 
Conselho de Consumidores no Conselho 
da EPE e do ONS, uma vez que a correta 
gestão do planejamento e a operação 
do sistema elétrico brasileiro irá 
interferir na modicidade tarifária e no 
risco de racionamento. Deverá ser 
previsto um representante por região 
geográfica, escolhido entre os 
conselhos desta região, e que possua 
formação e conhecimento técnico 
específico do setor elétrico. 
 

CAPÍTULO IX 
DOS RECURSOS 

FINANCEIROS PARA 
CUSTEIO DAS ATIVIDADES 

DO CONSELHO 
 
Art. 34.  São despesas 
elegíveis para o Conselho: 

 

XI – pagamento de matrícula 
e mensalidade de curso de 
pós-graduação latu sensu, 

CAPÍTULO IX 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

PARA CUSTEIO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO 

 
Art. 34.  São despesas 
elegíveis para o Conselho: 
 
XI – pagamento de matrícula 
e mensalidade de curso de 
pós-graduação latu sensu, 
que verse  sobre temas do 

 
 
 
 
 
 
 
Sugere-se a exclusão do inciso XI no Art. 
34. Não vemos a necessidade realização 
de cursos de pós-graduação, sendo que 
as Distribuidoras poderiam efetuar o 
treinamento e as palestras sobre o 
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que verse sobre temas do 
setor elétrico, intimamente 

relacionados às atribuições 
do Conselho, listadas no art. 
9º desta Resolução; 
 
 
 
 
 
 
 

setor elétrico, intimamente 
relacionados às atribuições do 
Conselho, listadas no art. 9º  
desta Resolução; 
 
 
 
 
 

Setor Elétrico para o Conselho. O 
Conselheiro não será ad eterno, 
podendo sair do Conselho a qualquer 
momento, a pedido da entidade, por 
problemas de saúde ou outro motivo 
qualquer. Além disso, não existem 
critérios para a escolha dos 
beneficiados, uma vez que o recurso 
dos conselhos é limitado. Como esse 
recurso pertence ao consumidor de 
energia, uma sugestão seria a própria 
ANEEL ministrar de forma EAD módulos 
de capacitação sobre o setor elétrico. 
 

CAPÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 
 
 
 
 

CAPÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 
 
Art.51.  Os Conselhos se farão  
representar no  Operador  
Nacional  do  Sistema  –  ONS  
e  na  Empresa  de  Pesquisa  
Energética – EPE. 
 
§1º. A representação se dará 
pelas 5(cinco) Regiões do 
Brasil; 
 
§2º. O representante será 
escolhido por consenso da 
maioria votando os 
Presidentes do Conselho 
existentes em cada um dos 
Estados da Federação que 
compõe as Regiões do Brasil" 

 
 
 
 
Sugere-se a inclusão do Art. 51 e dos 
incisos 1º e 2º no Capítulo XV. 
 
As decisões e os estudos oriundos 
dessas  duas entidades  produzem  
reflexos  direto  junto  ao  consumidor  
de  energia  elétrica  do  país,  em  
relação  ao  fornecimento,  à  qualidade  
e  também  modicidade  tarifária.  A 
escolha de representantes por  regiões  
do  Brasil  busca  dar  mais  
uniformidade  em  função  das  
características  regionais,  sociais, 
econômicas e culturais. Temos também 
que levar em consideração os usos 
múltiplos dos recursos hídricos, que não 
se restringem apenas à produção  de  
energia  elétrica,  já  que  são  utilizadas  
para  abastecimento  público, 
dessedentação animal, irrigação, 
navegação fluvial, aquicultura,  turismo,  
pesca  profissional  e  esportiva,  
principalmente  em  cenário  de  
emergência ou crise hídrica. 
 

CAPÍTULO XIV – 
RECOMPOSIÇÃO DO 

CONSELHO EM CASO DE 
AGRUPAMENTO DE ÁREAS 

CAPÍTULO XIV – 
RECOMPOSIÇÃO DO 

CONSELHO EM CASO DE 
AGRUPAMENTO DE ÁREAS DE 
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DE CONCESSÃO 
 
Art. 47º. Nos casos de 
agrupamentos de áreas de 
concessão, os Conselhos das 
áreas agrupadas serão 
extintos, devendo ser 
constituído novo Conselho. 

CONCESSÃO 
 
Art. 47º. Nos casos de 
agrupamentos de áreas de 
concessão, os Conselhos das 
áreas agrupadas serão 
extintos, devendo ser 
constituído novo Conselho. 
 
§16.  Quando o  agrupamento  
de  áreas  de  concessão  que  
envolver  mais  de  uma  
unidade  da  federação,  cada  
estado  federativo deverá ter 
o seu Conselho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§17. Os recursos financeiros 
previstos para o orçamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sugere-se a inclusão do §16, no Art. 
47º. 
Cada Conselho tem suas peculiaridades 
e muitas vezes   motivadas   por   vários   
tipos   de   dificuldades   relacionadas   
às características da região onde atuam, 
tais como, transporte e distâncias. Os  
Conselhos  por  serem  compostos  por  
cinco  classes  de  consumo  tem  
peculiaridades próprias e suas 
entidades têm limitação de atuação 
fora de  seus  Estados,  principalmente  
as  Federações.  Por  exemplo: cada  
estado  tem  a sua federação 
(indústria, agricultura e comércio). 
Como compatibilizar   que   
representante   de   outro   estado   
responda   pelos  interesses de sua 
classe de consumo? Necessário levar 
em consideração  que as legislações 
estaduais têm suas diferenças, as quais 
não podem ser  contornadas?  As 
distâncias são  outro  empecilho  para  
participação  nas  reuniões. Por serem 
seus membros voluntários e sem 
remuneração atuar fora de seus Estados 
de origem causa muitos ônus e 
dificuldades de conciliar as agendas, até 
porque normalmente deverão ir um dia 
antes. 
 
Sugere-se a inclusão do §17, no Art. 
47º. 
O aumento na área de cobertura com a 
inclusão de vários municípios, nem 
sempre, contíguos, levará à necessidade 
de deslocamentos e despesas 
decorrentes. O próprio PAM deverá 
refletir isso e o orçamento do Conselho 
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do Conselho   deverão   ser   
recalculados   para   
contemplar   o aumento da 
área de cobertura da 
concessão. 

deve dar cobertura a essa nova 
realidade. 
 

 
 

Cerimônia virtual no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020 
 
A Presidente Jovita Eliana Leone e a Vice Presidente Sanae Murayama Saito, 

comentaram a participação na cerimônia virtual no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020, 
com transmissão ao vivo pelo YouTube e no portal da ANEEL de entrega do Prêmio 
ANEEL de Qualidade 2020, no dia 29/07/2021. 

 
O Prêmio ANEEL de Qualidade é conferido anualmente às concessionárias e 
Permissionárias de Distribuição de Energia Elétrica melhor avaliadas na percepção de 

seus consumidores residenciais, tendo a Energisa Paraíba, recebido o prêmio a nível 
Brasil na categoria acima de 400 mil consumidores. 
 

 

Morre o Conselheiro Nelson Gonçalves 
 
A Presidente Jovita Eliana Leone lamentou a morte no dia 22/06/2021 do Conselheiro da 

Elektro Nelson Gonçalves, representante da classe industrial pela FIESP, anunciou a 
todos a presença na reunião do filho Luiz Claudio Gonçalves, da esposa Dalzilia Maria 
Vieira Gonçalves, de funcionário da empresa Flyer Indústria Aeronáutica, da Diretoria 

Executiva da Elektro e do convite formulado aos Presidentes e Secretários Executivos dos 
Conselhos do Estado de São Paulo e da Neoenergia (Coelba, Celpe, Cosern e Distribuição 
Brasília) e de deu abertura as homenagens. 

 
NELSON  GONÇALVES, tinha 85 anos, faleceu na Santa Casa de Valinhos - SP, onde 
ficou internado com Covid durante 12 dias, levando-o a óbito, seu velório foi rápido e 

restrito a família e o corpo foi cremado na cidade de Piracicaba - SP.  
 

 
 

Nelson Gonçalves, era sócio proprietário da Flyer 
Indústria Aeronáutica fundada em 1983 em 
Sumaré-SP e um dos mais respeitados 

empresários da área de aviação, onde destacou-se 
desde o início com o projeto e produção do Flyer 
GT, uma aeronave ultraleve fácil de voar e que 

vendeu mais de 750 unidades, sendo hoje a Flyer 
uma indústria conhecida principalmente pela 
produção de aviões leves e da família Pelican, 

tendo mais de 3.000 aeronaves produzidas e o 
primeiro fabricante de aviões leves no Brasil desde 
1983. 
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No Conselho de Consumidores de Energia Elétrica 
da Elektro desde 01/01/2017, Nelson Gonçalves 

sempre foi presente, motivado,  participativo e 
atuante, tendo sido Conselheiro também por 
muitos anos nos Conselhos de Consumidores da 

CPFL Paulista e CPFL Piratininga. 

 

 
 
As homenagens seguiram a seguinte Pauta: 

• Abertura 
• 5 minutos - Presidente do Conselho de Consumidores da Elektro: Jovita Eliana 

Leone 

• 5 minutos - Demais Conselheiros do Conselho de Consumidores da Elektro 
• 5 minutos - Diretoria Executiva da Elektro: Maica Oliveira 
• 5 minutos - Secretários Executivos do Conselho de Consumidores Elektro: 

Henrique Romanenghi, André Fernandes  
• 5 minutos - Secretários Executivos da Energisa Sul/Sudeste: Dalessandro Luís 

Mafei e Marcia Helena da Costa Silva 

• 5 minutos - Amigos e funcionários da Flyer Indústria Aeronáutica 
• 5 minutos - Superintendente SMA/Aneel - André Ruelli 
• 5 minutos - Esposa Dalzilia Maria Vieira Gonçalves 

• 5 minutos - Filho Luiz Claudio Gonçalves 
• Apresentação da Galeria de fotos (demonstrada a seguir) 
• Encerramento 

 
Após o encerramento o filho Luiz Claudio Gonçalves e a esposa Dalzilia Maria Vieira 
Gonçalves fizeram seus agradecimentos pelas homenagens. 

 
Ao nosso amigo e Conselheiro Nelson Gonçalves, fica o desejo de todos os Conselheiros 

para seu descanso eterno e aos familiares os nossos sentimentos. 
 
Galeria de fotos: 

 
Conselheiros Elektro gestão 2017/2022 tomam 

posse - 10/02/2017 

 
Reunião Anual do Conselho de Consumidores com a Diretoria da Elektro  

10/03/2017 
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Substituição de Secretário Executivo Titular no Conselho - 07/06/2018 

 
Reunião Anual do Conselho de Consumidores com a 

Diretoria da Elektro - 07/03/2019 

 

 
Encontro dos Conselhos de Consumidores do Grupo Neoenergia - Celpe, Coelba, Cosern e Elektro - 11 e 12/07/2019 

 

 
Encontro dos Conselhos de Consumidores do Grupo 
Neoenergia - Celpe, Coelba, Cosern e Elektro - 11 e 

12/07/2019 

 
Conselheiros visitam BYD Brasil em Campinas - 01/08/2019 
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Reunião Elektro e CIESP de Limeira - 23/09/2019 

 
Reunião o Conselho - 05/12/2019 

 

 
Reunião Anual do Conselho de Consumidores com a Diretoria 

da Elektro - 04/03/2020 

 
Reunião Anual do Conselho de Consumidores com a Diretoria 

da Elektro - 04/03/2020 

 

 
Videoconferência - 04/06/2020 

 
Videoconferência 03/12/2020 
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Última participação na reunião Conselho da Elektro - 

04/02/2021 

 

 
 

Consulta Pública - CP/018/2021 
 
A CP/018/2021, teve como objeto, obter subsídios e informações adicionais para o 

aprimoramento das propostas de Resoluções Normativas que tratam da consolidação dos 
atos normativos relativos à pertinência temática direitos e deveres do consumidor e do 
usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica e transferência de ativos de 

iluminação pública. 
 
Os conselheiros consensaram em fazer o encaminhamento à ANEEL, através da Ernst & 

Young, da contribuição abaixo. 
 

 
 

ANEEL acata solicitação do Conselho sobre Eficiência 
Energética 
 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA 

Art. 97. A distribuidora deve 
atender, gratuitamente, à 
solicitação de aumento de 
carga de unidade consumidora 
do grupo B, desde que a carga 
instalada após o aumento não 
ultrapasse 50 kW e não seja 
necessário realizar acréscimo 
de fases da rede em tensão 
igual ou superior a 2,3 kV. 

Art. 97. A distribuidora deve 
atender, gratuitamente, à 
solicitação de aumento de 
carga de unidade consumidora 
do grupo B, desde que a carga 
instalada após o aumento não 
ultrapasse 50 kW e não seja 
necessário realizar acréscimo 
de fases da rede em tensão 
igual ou superior a 2,3 kV. 

Isonomia no atendimento a todos aos 
clientes do grupo B com carga até 50 
kW. 
 
Atender a crescente demanda de 
aumento de carga de clientes rurais 
que necessitam de ligações trifásicas 
para a execução das atividades do 
agronegócio, base da economia 
brasileira. 
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O representante da Ernst & Young, Evandro Romani, comentou com os Conselheiros o 
Ofício nº 0078/2021-SPE/ANEEL, datado de 15/06/2021 - Priorização de projetos de 
eficiência energética e flexibilização de Relação Custo Benefício devido à pandemia de 

COVID-19, recebido em resposta a CT/CCE/001/2021, de 23/02/2021 do Conselho de 
Consumidores da Elektro, em que o Conselho solicitou que Concessionárias de Energia 
Elétrica e a SPE/ANEEL passem a considerar as seguintes orientações no PEE: 

 

i) Priorização de projetos de eficiência energética em Hospitais e Santas Casas, 

com foco em projetos de gestão energética e de substituição dos sistemas de 

iluminação, troca dos refrigeradores, instalação de geração fotovoltaica, 

sistemas de aquecimento solar, sistemas de climatização e autoclaves, por 

outros mais eficientes; 

ii) Flexibilização do valor do RCB desses projetos para 1,6 durante a pandemia, 

considerando a possibilidade de ações de reforma das instalações elétricas, de 

troca dos sistemas hidráulicos para suportar os sistemas de aquecimento solar 

e reforma dos telhados para suportar a geração fotovoltaica. 

iii) Que durante a pandemia que a ANEEL possa considerar no PEE a doação de 

novos sistemas de refrigeração para conservação de vacinas de RNA para 

COVID-19, desde que atendam os novos limites do RCB.   

  

Na resposta, a SPE/ANEEL acatou a proposta do Conselho de Consumidores da 
Elektro que trata da Priorização de projetos de eficiência energética e 
flexibilização de Relação Custo-Benefício devido à pandemia de COVID-19 e 

informou que: 
 

• A ANEEL está elaborando edital de Chamada para “Projeto Prioritário de Eficiência 
Energética em Hospitais Públicos ou Certificados pelo CEBAS1”, processo 
48500.003366/2019-44. 

 
• Em relação à solicitação explicitada por meio da Carta CT/CCE/001/2021, 

referente à flexibilização do valor da Relação Custo Benefício - RCB, durante a 

pandemia, para o valor máximo de 1,6, informamos que, devido à situação de 
pandemia e do papel imprescindível desempenhado pelos hospitais e Santas 
Casas neste contexto, as distribuidoras de energia elétrica podem executar 

projetos de eficiência energética nesses consumidores, como sendo de Grande 
Relevância, conforme previsto no Módulo 5 - Projetos Especiais dos Procedimentos 
do Programa de Eficiência Energética - PROPEE. 

 
• Observa-se que os projetos de Grande Relevância devem atender ao critério de 

impacto socioambiental relevante. Logo, o projeto para novos sistemas de 

refrigeração para vacinas deverá atender esse critério, com justificativas que 
comprovem o seu benefício para grande número de pessoas. 
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Ao final, os Conselheiros comemoraram a conquista 
 
Abaixo segue a transcrição da resposta da SPE/ANEEL. 
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Reunião com os Conselhos do Estado de São Paulo sobre a 
REN 451/2011 
 
Os(as) Presidentes e Secretário(as) Executivo(as) dos Conselhos de Consumidores de 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo fizeram suas exposições e debates das propostas 
da nova REN nº 451, objeto da Consulta Pública 006/2021. 
 

Auxiliados pelo representante da Ernst & Young, Evandro Romani, os Conselheiros 
trabalharam nos ajustes finais das contribuições para a Consulta Pública 006/2021, com 
modalidade intercâmbio de documentos, prorrogada para até 26/07/2021. 
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Seq. Consenso 

01 Mandato dos Conselheiros em 1 ano com regimento interno mais um ano. 

02 Colegiado 5 anos 

03 Capacitação com temas desejáveis e não obrigatórios 

04 Orçamento precisa ser reanalisado nos casos de agrupamento de Conselhos para o Conselho 
que permanecer 

05 Entidade atuar na área de concessão da distribuidora, independente do Conselheiro residir e 
ser cliente da distribuidora 

06 Conselheiros definidos pela entidade representativa 

07 Despesas dos Conselheiros deixar no regimento interno 

08 Pós graduação ser eliminada 

09 Representação na EPE e ONS por região, com Conselheiros com conhecimento de causa 

10 Contribuição dos 7 Conselhos do Estado de São Paulo em um documento com o número de 
consumidores que os 7 Conselhos representam. 

11 Consolidação das contribuições dos Conselhos do Estado de São Paulo pela Ernst & Young em 
um documento para envio à ANEEL 

12 Agendar apresentação da EPE em videoconferência com os Conselhos do Estado de São 
Paulo 

 

 

Reunião virtual com diretor da ANEEL sobre a REN 
451/2011 
 

A Presidente Jovita Eliana Leone participou da reunião virtual com diretor da ANEEL 
Sandoval de Araújo Feitosa Neto, relator do processo de revisão da Resolução Normativa 

nº 451/2011, no dia 09/04/2021 juntamente com os Presidentes dos Conselhos da 
região Sudeste. 
 

 

Audiência Pública Alteração da REN 451/2011 
 

 

A Vice-Presidente Sanae Murayama Saito fez contribuições 

na Audiência Pública 003/2021, que visa obter subsídios 
para a revisão e o aprimoramento das diretrizes que 
orientam a criação, organização e funcionamento dos 

Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, com 
modalidade manifestação oral na reunião virtual no dia 
28/04/2021 com a ANEEL 

 

A apresentação foi enviada à aceri@aneel.gov.br, em 26/04/2021, conforme link do 
Google Drive com o vídeo do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro:  
https://drive.google.com/file/d/1cR6wLUyTepCp0coQif8TEB6rkUfihOiz/view 
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Audiência Pública debateu as constantes quedas de energia 
elétrica em São João da Boa Vista e Águas da Prata 
 

A Vice-Presidente Sanae Murayama Saito participou em nome do Conselho de 
Consumidores de Energia Elétrica da Elektro na Audiência Pública que debateu as 
constantes quedas de energia elétrica em São João da Boa Vista e Águas da Prata, 

objeto do Convite e Ofício nº 104/2021, datado de 19/04/2021, do Deputado Estadual - 
PT, Luiz Fernando Teixeira Ferreira, ocorrida virtualmente em 29/04/2021. Muito embora 
tenha sido formalizada a sua inscrição para a manifestação oral em nome do Conselho 

de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro, com a devida antecedência, o Deputado 
que presidiu a audiência pública selecionou os inscritos e limitou a sua participação 
somente como integrante da mesa, sob a justificativa de limitação de tempo. Comentou 

com os  Conselheiros que as ações necessárias para a qualidade do fornecimento de 
energia naquela região rural, devem continuar sendo tratadas no plano de ação que já 
está estabelecido e que se encontra em andamento pela Elektro. 

 
Aneel atende parcialmente solicitação do Conselho sobre 
Recadastramento benefício tarifário 
 
O Secretário Executivo do Conselho Henrique Romanenghi, comentou o Ofício nº 

0122/2021-SRD/ANEEL, datado e 30/03/2021, em resposta à carta CT/CCE/002/2021, 
datada de 22/04/2021 do Conselho de consumidores de Energia Elétrica da Elektro com 
as solicitações sobre o Recadastramento das unidades consumidoras que recebem 

benefícios tarifários.  
 

Disse que valeu pelo esforço, contudo, a Aneel não acatou as solicitações do Conselho de 
Consumidores da Elektro.  
 

Frisou que a ANEEL se mostrou sensível a solicitação de padronização do formulário do 
recadastramento, mas preferiu manter a cargo das distribuidoras e manteve a 
obrigatoriedade da visita técnica somente às unidades consumidoras do grupo A, embora 

represente menos de 5% dos clientes das distribuidoras. 
 

Recadastramento benefício tarifário 

Conselho Elektro ANEEL 

Solicita à ANEEL que 
padronize o 
formulário 
 

A legislação relacionada aos benefícios tarifários das classes rural e água, 
esgoto e saneamento (Lei nº 10.438, de 2002, no Decreto nº 62.724, de 1968 
e no Decreto nº 7.891, de 2013) e de irrigação/aquicultura (Portaria MINFRA 
nº 45, de 1992, da Lei nº 10.438, de 2002 e do Decreto nº 7.891, de 2013) não 
estabelecem requisitos específicos em relação à documentação necessária 
para cada uma das subclasses com direito a benefícios tarifários, de modo que 
a regulamentação da ANEEL contida na REN nº 414/2010 não apresenta um 
rol taxativo para essa documentação, o que poderia eventualmente 
restringir o acesso aos benefícios. Nesse sentido, a recomendação é para que 
cada distribuidora avalie e adote um rol exemplificativo de documentação, 
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utilizando-se o que está previsto na legislação/regulamentação e boas práticas 
já adotadas por diversas distribuidoras (g.n.). 

Solicita à ANEEL que 
substitua a visita 
técnica pela prova 
documental 

(...) ressalta-se que com publicação da REN nº 901/2020 a visita técnica 
passou a ser obrigatória apenas nos casos de recadastramento de unidades 
consumidoras do grupo A, o que reduziu significativamente universo de 
unidades consumidoras alcançadas por esta medida. (g.n) 

 
 

Reunião com os Conselhos de Consumidores de Energia 
Elétrica da Neoenergia Elétrico 

 
Na reunião por videoconferência, a Presidente do Conselho Jovita Eliana Leone, deu as 

boas-vindas aos Conselheiros da empresas coirmãs da Neoenergia (CEB, Celpe, Coelba e 
Cosern) e comentou sobre o objetivo preparatório para a Audiência Pública nº 3/2021 e 
Consulta Pública nº 6/202, que tratam da revisão e aperfeiçoamento das diretrizes que 

orientam a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de 
Energia Elétrica. 
  

Ato seguinte a Presidente do Conselho da Coelba Rute Veras, comentou sua participação 
pela manhã na reunião com a SMA/ANEEL, juntamente com os Presidentes dos 
Conselhos de Consumidores do Nordeste, defendeu que o Art. 2º trata-se de cooperação 

e não de parceria entre Distribuidoras e os Conselhos e justificou sua ausência para a 
sequência da reunião. Despedindo-se em seguida. 
  

O Presidente do Conselho da Celpe Jurandi Araújo da Silva também comentou sua 
participação pela manhã na reunião com a SMA/ANEEL, juntamente com os Presidentes 
dos Conselhos de Consumidores do Nordeste, disse que a minuta é boa e complementa a 

resolução atual, porém é muito minuciosa em alguns pontos que poderiam ser tratados 
no regimento interno, exemplificando as atividades do Secretário Executivo e o mandato 
de 1 ano para presidente e vice. Defendeu eliminar do texto as consultorias. Finalizou 

dizendo que a nova resolução traz avanços importantes, mas contém muitas minúcias. 
  

O Presidente do Conselho da CEB Wellington Siqueira de Medeiros, comentou a 
necessidade de ajustes na redação dos Art. 6º, § 4º - formação acadêmica: sugestão de 
suprimir essa cláusula; Art. 23 - sugestão de inclusão de entidades representativas 

(Lions, CREA etc): não é a criação de um novo nível de representação ou classe 
consumidora, mas deixar claro e frisado nominalmente as entidades que compõe a 
representatividade; Art. 24, II - deveria ser suprimida essa proibição de candidato de 

cargo eletivo. Comentou que apesar da evolução, ainda existe dificuldade de 
relacionamento de alguns Conselhos com a Distribuidora. Finalizou defendendo eliminar 
a necessidade de formação acadêmica e da importância da cooperação sem submissão 

no relacionamento entre o Conselho, distribuidora e Secretário Executivo.  
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O Presidente do Conselho da Cosern Itamar Manso Maciel Junior, não esteve presente. 
Foi registrado email informando que devido a indisponibilidade de agenda, o Conselho da 
Cosern não pode participar na reunião. 

  
A Presidente do Conselho da Elektro Jovita Eliana Leone, fez apresentação das principais 
contribuições que está sendo preparada com o apoio da Ernst & Young. 

 
Abrindo a pauta aberta, os representantes da Ernst&Young, Evandro Romani e Matias 
Illg, atendendo convocação do Conselho, falaram dos alinhamentos, informações e 

sugestões sobre a revisão na nova REN 451/2011, visando contribuições na Audiência 
Pública 003/2021, com modalidade manifestação oral na reunião virtual prevista para 
28/04/2021 e Consulta Pública 006/2021, com modalidade intercâmbio de documentos, 

prevista para até 24/05/2021, que vem sendo realizado para apoiar as contribuições do 
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro. 

  
O Presidente do Conselho da Celpe Jurandi Araújo da Silva, defendeu que o Art. 5º da 
Nova REN 451, que trata dos candidatos aos cargos de Conselheiros titulares e 

suplentes, fique no Regimento Interno dos Conselhos. 
  
A Vice-Presidente do Conselho da Elektro Sanae Murayama Saito, comentou sobre a 

destinação do dinheiro dos projetos de P&D, que devem ser devolvidos para a sociedade. 
 
O Presidente do Conselho da CEB Wellington Siqueira de Medeiros, disse a iniciativa do 

Conselho da Elektro em convidar os demais Conselhos da Neoenergia foi positiva e que 
os assuntos colocados na reunião são de interesse de todos os Conselhos de 
Consumidores. 

  
O Conselheiro da Elektro Lourival Koji Kawasima sugeriu que todos Conselhos da 
Neoenergia contribuam reforçando as propostas que foram consensadas para ganhar 

forças junto à Aneel. 
  
O Conselheiro da Celpe José Carlos Medeiros destacou a importância dessa reunião de 

integração, deu as boas-vindas ao Conselho da CEB, sugeriu uma agenda fixa de 2 
reuniões ao ano e disse que a forma bem conduzida dos trabalhos fortalece as 
propostas.  

 
O Secretário Executivo do Conselho Henrique Romanenghi leu a CT/CEE/001/2021, de 
23/02/2021, contendo a solicitação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da 

Elektro, que foi enviada ao Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência 
Energética da ANEEL, Paulo Luciano de Carvalho, pedindo para que as Concessionárias 
de Energia Elétrica e a SPE/ANEEL passem a considerar as seguintes orientações no PEE: 

  
i) Priorização de projetos de eficiência energética em Hospitais e Santas Casas, 

com foco em projetos de gestão energética e de substituição dos sistemas de iluminação, 

troca dos refrigeradores, instalação de geração fotovoltaica, sistemas de aquecimento 
solar, sistemas de climatização e autoclaves, por outros mais eficientes;  
 

ii) Flexibilização do valor do RCB desses projetos para 1,6 durante a pandemia, 
considerando a possibilidade de ações de reforma das instalações elétricas, de troca dos 
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sistemas hidráulicos para suportar os sistemas de aquecimento solar e reforma dos 
telhados para suportar a geração fotovoltaica.  
 

Ao final a Presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro Jovita 
Eliana Leone, pediu a todos os Presidentes dos Conselhos de Consumidores da 
Neoenergia que reforcem a solicitação ao Superintendente de Pesquisa e 

Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL e que contribuam no sentido da 
melhoria das disposições da nova REN 451. 
      

 

Workshop virtual de Compartilhamento de Infraestrutura 
no Estado de São Paulo 
 
A Vice-Presidente do Conselho Sanae Murayama Saito participou do Workshop virtual de 
Compartilhamento de Infraestrutura no Estado de São Paulo, ocorrido na ARSESP no dia 

08/04/2021. 
 
 

Reunião Anual do Conselho de Consumidores com a 
Diretoria da Elektro 
 

Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2021, às 14h00, por videoconferência, iniciou-se a 
Reunião Anual da Diretoria Executiva da Elektro e o Conselho de Consumidores de 
Energia Elétrica da Elektro. 

 

 
 

 
 

 
O Diretor Presidente da Elektro Antonio Casanova abriu os trabalhos, agradeceu a 
presença dos Conselheiros e apresentou a Diretoria Executiva da Elektro. 

 
A Presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro Jovita Eliane 
Leone retribuiu os agradecimentos a Diretoria Executiva da Elektro e também apresentou 

os Conselheiros. 
 
Em seguida o Diretor Presidente da Elektro Antonio Casanova comentou as providências 

adotadas pela Elektro em razão das propostas e sugestões encaminhadas pelo Conselho 
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de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro no ano de 2020, conforme Anexo I - 
Relatório Anual 2020, ressaltando a importância das contribuições que os Conselheiros 
trazem para a melhoria do atendimento ao Cliente e a evolução nos processos da 

Neoenergia, que busca novo patamar de atendimento ao Cliente. 
 
Na sequência a Presidente do Conselho Jovita Eliane Leone fez a retrospectiva da 

atuação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro em 2020, 
destacando sete ações importantes do Conselho na defesa dos interesses dos 
Consumidores de energia elétrica, transcritos a seguir: 

 
1. Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda, prestará serviços profissionais 

especializados e treinamento ao Conselho - Ernst & Young Assessoria Empresarial 

Ltda, foi a empresa vencedora no processo de contratação para os próximos dois 
anos para o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro, que 

prestará serviços profissionais especializados e treinamento para entendimento da 
regulação do setor de energia elétrica, formulação das contribuições nas consultas 
e audiências públicas dos regulamentos e legislações da ANEEL, além de suporte 

nas reuniões, com a capacitação dos Conselheiros em temas relevantes do setor 
energético nacional. A contratação seguiu todos os ritos de compliance e diretrizes 
da Neoenergia. 

 
2. Consulta Pública ANEEL nº 01/2020, como objetivo de obter subsídios para a 

proposta de alteração da prorrogação dos prazos para revisão cadastral dos 

benefícios tarifários - Através do email enviado à Aneel 
cp001_2020@aneel.gov.br, datado de 13/03/2020, o  Conselho de Consumidores 
da Elektro, enviou contribuições à Consulta Pública nº 01/2020, que teve por 

objetivo obter subsídios para a proposta de alteração da prorrogação dos prazos 
para revisão cadastral dos benefícios tarifários, principalmente de clientes rurais, 
de que tratam as Resoluções Normativas nº 414/2010 e nº 800/2017. 

• Entre as principais contribuições do Conselho estão:  
• Não é papel da Distribuidora, trazer par si a responsabilidade de fiscalizar a 

eventual exigência de outorga ou licenciamento ambiental, cujas variáveis 

são muitas e nem sempre obrigatórias e passíveis de dispensa ou não de 
licenciamento.  

• Adequar o prazo de 5 anos para o recadastramento, visando mitigar o risco 

de perda do desconto tarifário de consumidores que se enquadrem nos 
critérios legais.  

• Adequar o prazo de aviso para os 12 meses que antecede o recadastramento. 

• Substituir a visita técnica pela prova documental para comprovar o 
atendimento aos critérios de enquadramento. 

• Transferir para a distribuidora a consulta aos órgãos responsáveis sobre a 

regularidade da atividade em relação a legislação aplicável.  
• A moradia do proprietário rural e/ou dos empregados que trabalham na 

propriedade tem dupla finalidade e fazem parte da classificação rural, e são 

essenciais e indispensáveis para o exercício dessa atividade. Dessa forma a 
moradia está integrada a atividade rural e, portanto, as cargas dessas 
moradias também devem ser consideradas na classificação rural. 
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• A classificação residencial rural deve continuar sendo utilizada por 
trabalhador rural ou aposentado. Nas demais situações descritas, a 
classificado deve ser como agropecuária rural ou agricultura.  

 
3. Reuniões do Conselho de Consumidores por Videoconferência - Em função da 

pandemia do Coronavírus, as reuniões do Conselho de Consumidores da Elektro e 

a capacitação dos Conselheiros, a partir de 07/05/2020, passaram a ocorrer por 
Videoconferência, sendo uma nova experiência se reunir virtualmente. 

 

4. Solicitação à ANEEL - Ajuste Regulatório durante o período da pandemia do 
Coronavírus - O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro enviou a 
correspondência CT/CCE/004/2020, datada de 22/04/2020, ao Diretor Geral da 

Aneel André Pepitone da Nóbrega, solicitando a cobrança somente da demanda 
contratada aos clientes atendidos em alta tensão, durante o período da pandemia 

do Coronavírus. 
 

5. Solicitação à ANEEL - Reforço na comunicação aos clientes e diretrizes às 

distribuidoras para negociação dos débitos durante o período da pandemia do 
Coronavírus - O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro enviou a 
correspondência CT/CCE/005/2020, datada de 14/05/2020, ao Diretor Geral da 

Aneel André Pepitone da Nóbrega, sugerindo o reforço na comunicação aos 
clientes em nível nacional, para que na medida do possível, os clientes 
mantenham o pagamento regular das suas faturas de energia elétrica, mesmo 

durante o período considerado crítico em que o corte de energia está suspenso 
pela REN 878/2020 (Arts. 2º e 10º), que trata das medidas para preservação da 
prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da 

calamidade pública atinente à pandemia de Coronavírus (COVID-19) e que seja 
estabelecido diretrizes às distribuidoras possibilitando a negociação dos débitos 
por meio de parcelamentos das faturas, sem a aplicação de juros e multas. 

 
Através do  Ofício nº 0283/2020-SRD/ANEEL, datado de 25/06/2020, em resposta 
a ANEEL informou que em 15/06/2020 aprovou a prorrogação da vigência da REN 

nº 878/2020 até 31/07/2020, e que decidiu também abrir a Consulta Pública nº 
38/2020 para debater com a sociedade os dispositivos da referida norma que 
devem vigorar a partir de 1º de agosto, o que inclui o debate sobre a forma como 

se dará o retorno das obrigações das distribuidoras e sobre a possibilidade da 
suspensão do fornecimento de inadimplentes e que a proposta de revisão 
permanecerá em Consulta entre os dias 16 e 30/06/2020. 

 
6. Revisão da REN 451/2011 - Através do email, datado de 27/07/2020, a 

SMA/ANEEL, disponibilizou a primeira tarefa de Revisão da Resolução Normativa 

451/2011, para a coleta de percepções sobre a organização e a atuação dos 
Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, por meio de um questionário 
eletrônico, para preenchimento pelos Conselheiros e Secretários Executivos 

Titulares e Suplentes. O questionário foi disponibilizado no link 
https://pt.surveymonkey.com/r/KGPDZMR para ser respondido até o dia 
07/08/2020. 
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• Na reunião do Conselho de 06/08/2020, o representante da Ernst & Young, 
empresa contratada pelo Conselho de Consumidores da Elektro para prestar 
serviços profissionais especializados e treinamento, Evandro Romanini, fez 

alinhamentos com os Conselheiros e na sequência os Conselheiros 
preencheram individualmente o questionário eletrônico disponibilizado pela 
ANEEL, com o objetivo de compartilhar soluções e boas práticas do Conselho 

de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro. 
• Entre as principais contribuições do Conselho estão:  
• Participação dos Conselhos de Energia Elétrica no Conselho Nacional de 

Defesa do Consumidor. 
• Participação dos Conselhos de Energia Elétrica no Comitê Gestor de Eficiência 

Energética (CGEE) que tem a finalidade de aprovar o Plano Anual de 

Aplicação de Recursos do Procel. 
• Estudo de ajuda de custo (padronizada a nível nacional para todos os 

Conselhos, a exemplo do utilizado atualmente em viagens) para as despesas 
operacionais dos conselheiros na condução de suas atividades, tais como: 
despesas de internet, telefonia e informática, devido a nova situação 

apresentada (reuniões online). As horas que os Conselheiros utilizam para as 
reuniões também devem ser levadas em conta no cálculo da ajuda de custo. 

• Que o Conselho de Consumidores continue sendo soberano nas suas posições 

e decisões, sem delegação a outro conselho, seja ele regional ou nacional. 
• Na contratação de assessorias técnicas deverá ser seguido o rito de 

compliance e diretrizes das Distribuidoras. 

• A eliminação da conta corrente bancária, controlando através de um centro 
de custo da distribuidora. Isso irá evitar desembolsos desnecessários para a 
manutenção de conta bancária e melhoria da gestão. 

• Que os Conselheiros sejam incluídos no seguro de vida da Distribuidora, 
durante o seu mandato. 

• Que a participação do Conselheiro continue sendo voluntária e não 

remunerada, exceto nas despesas previstas na resolução 451/2011.  
 

7. Solicitação à ANEEL pandemia do Coronavírus - O Conselho de Consumidores da 

Elektro, através da CT/CEE/006/2020, datada de 15/09/2020, enviou ao Diretor 
Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, André Pepitone da 
Nóbrega, um pedido de definição a nível nacional de pagamento de ajuda de custo 

aos Conselheiros durante o período da pandemia, para cobrir gastos com 
investimentos que estão sendo necessários para que os Conselheiros possam 
participar das reuniões por videoconferência. 

 
Na sequência o Diretor Presidente da Elektro Antonio Casanova agradeceu ao ex-
Presidente Lourival Koji kawasima e a ex-vice-Presidente Jovita Eliane Leone, enalteceu 

os trabalhos realizados pelo Conselho considerando as contribuições realizadas frente ao 
período de Pandemia e a rápida adaptação ao recurso da videoconferência.  
 

Desejou sucesso a nova Gestão 2021 sob a Presidência de Jovita Eliane Leone e Sanae 
Murayama Saito. 
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Tomou ciência do teor da correspondência (CT/CEE/001/2021) que o Conselho enviará à 
ANEEL solicitando as Concessionárias de Energia Elétrica e a SPE/ANEEL passem a 
considerar as seguintes orientações no PEE: 

 
Priorização de projetos de eficiência energética em Hospitais e Santas Casas, com 
foco em projetos de gestão energética e de substituição dos sistemas de 

iluminação, troca dos refrigeradores, instalação de geração fotovoltaica, sistemas 
de aquecimento solar, sistemas de climatização e autoclaves, por outros mais 
eficientes; 

 
Flexibilização do valor do RCB desses projetos para 1,6 durante a pandemia, 
considerando a possibilidade de ações de reforma das instalações elétricas, de 

troca dos sistemas hidráulicos para suportar os sistemas de aquecimento solar e 
reforma dos telhados para suportar a geração fotovoltaica. 

 
Que durante a pandemia a ANEEL possa considerar no PEE a doação de novos 
sistemas de refrigeração para conservação de vacinas de RNA para COVID-19, 

desde que atendam os novos limites do RCB.   
 
Seguindo a programação, na palavra livre, a Gerente de Grandes Clientes Lorena 

Teixeira comentou o apoio à proposta das reuniões regionais com as principais entidades 
de classe dos consumidores e outros nichos de clientes, visando difundir os projetos 
ELEKTRO e os canais de atendimento e relacionamento da companhia. 

 
O Conselheiro Lourival Koji kawasima comentou a aprovação pelos Conselheiros do 
encaminhamento de correspondência à ANEEL, solicitando a padronização a nível 

nacional do formulário e do rol de documentos necessários para o recadastramento do 
benefício tarifário e reforçou a Elektro para dar continuidade nos trabalhos de gestão da 
vegetação. 

 
O Diretor Presidente Antonio Casanova agradeceu a proposta do Conselho quanto a 
padronização no recadastramento do benefício tarifário, comentou o grande desafio, a 

nível mundial, da gestão da arborização para possibilitar a convivência harmônica com a 
rede elétrica e reforçou que está investindo na qualidade e está alinhado com esse 
pensamento de dar continuidade nos trabalhos de gestão da vegetação. 

 
A Superintendente de Relacionamento com Cliente da Elektro, Maica Oliveira, agradeceu 
pelos trabalhos e contribuições que o Conselho vem realizando e reforçou a continuidade 

da parceria. 
 
Ao final o Diretor Presidente da Elektro Antonio Casanova agradeceu a oportunidade de 

reunir a Diretoria Executiva da Elektro com os Conselheiros. 
 
A Presidente do Conselho Jovita Eliane Leone retribuiu agradecimento à Diretoria 

Executiva da Elektro e reafirmou o desejo de continuar fortalecendo o relacionamento do 
Conselho com a Elektro. 
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Curso Características do Planejamento do Setor Elétrico 
 
A Presidente Jovita Eliana Leone, os Conselheiros Moisés Zebedeu Baque e Nilton Piccin e 
o Secretário Executivo Henrique Romanenghi, participaram do curso por 

videoconferência Gesel Características do Planejamento do Setor Elétrico, nos dias 23 e 
25/02/2021, com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre o marco regulatório do 
setor elétrico. 

 
 

Conselheiros aprovam a Prestação de Contas do Conselho 
de Consumidores da Elektro do ano de 2020 
 
Na reunião do dia 04/03/2021, o Secretário Executivo do Conselho Henrique 

Romanenghi apresentou a prestação de Contas do Conselho de Consumidores de Energia 
Elétrica da Elektro do ano de 2020, aos Conselheiros, que foi aprovado por unanimidade. 
 

De um total previsto no Plano Anual de Atividades e Metas do Conselho para o exercício 
de 2020 de R$ 243 mil, foram gastos apenas R$ 17.916,34, valor esse que fará parte do 
processo de Revisão Tarifária da Elektro, que ocorre a cada 4 anos e que acontecerá em 

agosto de 2023. 
 
Ao aprovar a prestação de contas, com todas as despesas devidamente comprovadas e 

de acordo com o que prevê o Art. 19 da Resolução Normativa ANEEL nº 451/2011, que 
regulamenta os gastos elegíveis dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, as 
despesas foram consideradas necessários e prudentes. 

 
 

Conselheiros retomam os trabalhos em 2021 
 
A reunião ordinária do dia 04/02/2021, através de videoconferência, foi a primeira do 

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro em 2021. 
 
Nessa reunião os Conselheiros debateram e aprovaram por unanimidade dos votos dos 

presentes o envio de duas solicitações à ANNEL:  
 
A primeira - CT/CEE/001/2021 - Solicitação do Conselho de Consumidores de Energia 

Elétrica da Elektro - PEE ANEEL, para que as Concessionárias de Energia Elétrica e a 
SPE/ANEEL passem a considerar as seguintes orientações no PEE:  

 
i) Priorização de projetos de eficiência energética em Hospitais e Santas Casas, 
com foco em projetos de gestão energética e de substituição dos sistemas de 

iluminação, troca dos refrigeradores, instalação de geração fotovoltaica, sistemas 
de aquecimento solar, sistemas de climatização e autoclaves, por outros mais 
eficientes;  

 
ii) Flexibilização do valor do RCB desses projetos para 1,6 durante a pandemia, 
considerando a possibilidade de ações de reforma das instalações elétricas, de 
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troca dos sistemas hidráulicos para suportar os sistemas de aquecimento solar e 
reforma dos telhados para suportar a geração fotovoltaica.  

 

iii) Que durante a pandemia a ANEEL possa considerar no PEE a doação de novos 
sistemas de refrigeração para conservação de vacinas de RNA para COVID-19, 
desde que atendam os novos limites do RCB.  

 
A segunda - CT/CEE/002/2021 - Recadastramento do benefício tarifário de que trata a 
REN 901/2020, de 08/12/2020, para:  

 
i) Solicitar a ANEEL, que padronize o formulário para recadastramento do 
benefício tarifário, nível nacional, para que todas as distribuidoras de energia 

elétrica utilizem o mesmo formulário e rol de documentos aos seus clientes, a 
exemplo que essa agência fez com a “autodeclaração do consumidor” para 

comprovação às atividades de irrigação e de aquicultura, disposto no §6º do art. 
53-L da REN nº 414, de 2010. Tal solicitação se justifica pelo fato que no 
recadastramento anterior, que foi suspenso, os clientes com unidades 

consumidoras em mais de uma distribuidora se depararam com dificuldades para 
realizar o recadastramento, visto que cada distribuidora mantinha formulários e 
exigências diferentes umas das outras, para atender o mesmo recadastramento; e  

 
ii) Reiterar a contribuição formulada pelo Conselho na Consulta Pública ANEEL nº 
01/2020, para substituir a visita técnica pela prova documental para comprovar o 

atendimento aos critérios de enquadramento, em respeito ao princípio da boa-fé.  
 
 

Conselheiros elegem Presidente e Vice do Conselho para 
2021  
 

 
 

 

Na última reunião ordinária do ano do Conselho, realizada no dia 
03/12/2020, ocorreu o processo eleitoral, sendo eleitos por unanimidades 
dos votos (cinco votos favoráveis) como Presidente a Conselheira 

Jovita Eliana Leone e como Vice-Presidente a Conselheira Sanae  
Murayama Saito, para o mandato de 01 a 31/12/2021, conforme 
disciplinado no Regimento Interno do Conselho. 

Na oportunidade, os Conselheiros agradeceram a gestão atual e 
desejaram sucesso para a nova gestão do Conselho. 
As eleitas agradeceram a confiança depositada pelos Conselheiros e 

pediram a colaboração de todos. 
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