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ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENEL – DISTRIBUIÇÃO RIO
Local: Vídeo Conferência – Microsoft Teams

Data: 11/11/2020
PRESENTES:
Manoel Teixeira de Mesquita Neto – Presidente
Representante da Classe Poder Público – Titular
Associação Estadual dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro – AEMERJ
Fabiano Silveira da Silva – Vice-Presidente
Representante da Classe Residencial – Titular
Federação das Associações dos Moradores do Estado do Rio de Janeiro – FAMERJ
Sérgio Carlos Bousquet Perez
Representante da Classe Industrial – Titular
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN
Alessandra da Conceição Vieira Seródio Piperno
Representante da Classe Rural – Titular
Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FAERJ
Jaqueline dos Santos Joaquim Marques
Secretária Executiva
Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio
Geiza Mesquita Baum
Assessora de Comunicação do Conselho de Consumidores da Enel Rio
Daniele de Oliveira Barbosa Martins
Secretária Administrativa
Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio

1- Abertura:
Manoel Neto, presidente do Conselho de Consumidores deu início a reunião ordinária saudando
a todos e informando que a pauta é única para tratar do PAM 2021. Informou que o Conselho
não teve tantos gastos esse ano, por conta de todo o cenário atual, não tiveram viagens como
de costume, então boa parte do recurso deste ano até dezembro, irá compor o PAM 2021,
devendo ser utilizado para atividades dentro da área de concessão da ENEL. Lembrou que o
Fabiano deu uma sugestão e também já tinha pensado em elaborar junto com a Geiza um
folder ou jornal com todas as atividades do Conselho, relatando as atividades e tudo que está
sendo feito. Elaboração de materiais de divulgação também serão importantes para levar a
toda área de concessão nas atividades do próximo ano. Daniele Martins, secretária
administrativa do Conselho, demonstrou a planilha padrão disponibilizada pela ANEEL, sendo
o percentual de

1

INTERNAL

reajuste do IPCA de 3,94% sobre o valor base do PAM 2020 – R$248.141,22, conforme
determina a ANEEL. Valor base do PAM 2021 a ser enviado a ANEEL - R$257.917,98. Manoel
Neto perguntou se o IPCA utilizado não é o mesmo do ano passado. Daniele Martins explicou
que não, pois houve um aumento bem pequeno em relação ao desse ano – IPCA 3,82%.
Fabiano Silveira perguntou o valor de saldo até o momento. Daniele informou o saldo de
R$129.219,70 até 31/10/2020, que também foi enviado por e-mail para todos os conselheiros
no início do mês com a planilha de controle financeiro. Manoel Neto perguntou o saldo dentro
e fora da área de concessão. Daniele informou o saldo dentro da área de concessão
R$50.607,58 + R$23.091,00, que é o saldo remanescente de 2019, sendo o total dentro da
área de concessão R$73.698,58 e fora da área de concessão R$55.521,12. Manoel Neto
colocou para consideração dos conselheiros sobre o investimento em material de divulgação e
também a continuidade da consultoria técnica. Fabiano Silveira informou que concorda com a
continuidade da assessoria de comunicação e se possível rever valores. Falou também que é
importante conversar com o Consultor Mário, pois esse ano quase não foi utilizado o serviço
contratado. Comentou que é importante pensar bem em como alocar os recursos, pois o saldo
restante de 2020 será considerável, e além disso, o mandato se finda em dezembro do ano
que vem. Geiza Mesquita colocou que está à disposição para elaborar um plano de divulgação
em rádios e jornais e que seria importante o Conselho destinar um recurso para isso. Manoel
Neto respondeu a Geiza que o recurso ficará separado, mas que o pagamento possa ser feito
via nota fiscal da assessoria de comunicação, pois fica mais fácil a gestão do pagamento. Geiza
Mesquita falou que não há problema. Com relação a distribuição dos valores dentro de cada
item, os conselheiros aprovaram de forma unânime o envio do PAM conforme abaixo.
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Daniele perguntou sobre a realização da Audiência Pública, pois não recebeu uma posição
sobre o tema. Manoel Neto informou que foi postergado o prazo até outubro de 2021 e o
mandato até dezembro de 2021. Manoel Neto informou que vai enviar no grupo de whatsapp
dos conselheiros sobre a divulgação do evento Smart Grid. Explicou que foram liberadas 2
vagas com desconto para cada conselho, podendo ir mais conselheiros, mas terá de ser
confirmado o desconto para todos. Alessandra Seródio informou que não poderá participar,
Fabiano Silveira informou que quer participar, Manoel Neto quer participar também. Reforçou
que vai informar no grupo de whatsapp e ver se mais algum conselheiro tem interesse em
participar. Sobre a Consultoria, para o próximo ano, Manoel Neto e Fabiano sugeriram a
prorrogação de contrato do Consultor, bem como o contrato da Geiza para a Assessoria de
Comunicação. Sérgio Bousquet perguntou como é o trabalho do Consultor. Fabiano Silveira
informou que o Mario auxiliou o Conselho no início do ano, por conta das revisões, e também
em discussões que tem acontecido na ANEEL. Sérgio Bousquet pediu relatório das ações
realizadas pelo consultor. Manoel Neto informou que por conta da pandemia, o consultor
chegou a apresentar uma ou duas notas e que para aprovação das mesmas, foi emitido
também relatório referente a cada trabalho. Pediu a Daniele para que seja enviado esses
relatórios já emitidos e que vai pedir um relatório geral do que foi realizado no período que
trabalhou para o Conselho e vai enviar para conhecimento de todos. Sérgio Bousquet
comentou que diante da situação que está ocorrendo no Amapá, é importante buscar entender
como estão as subestações da Enel dentro de sua área de concessão. Comentou sobre um
caso do Edifício Dom Bosco que está com sobrecarga, mas ainda não foi resolvido, mas que
esse é um caso isolado, e as subestações é algo muito mais sério, e até um cronograma de
visitas pelas subestações pode ser feito pelo conselho. Manoel Neto lembrou que essa ação já
estava prevista e tinha sido aprovada pelo conselho, mas depois ocorreu todo essa situação
de pandemia, o que não foi possível dar continuidade, mas fica registrado o pedido de
apresentação de um relatório técnico sobre a situação das subestações da ENEL, para a
próxima reunião. Informações detalhas se todas estão operando em plena carga, se há algum
tipo de folga ou existe algum risco nessas subestações. Sérgio Bousquet lembrou que em
Petrópolis havia problemas com relação a subestação que estava tendo dificuldades com
licença ambiental. Fabiano Silveira falou que esse status de Petrópolis pode ser abordado pela
empresa na próxima reunião. Reforçou que essa apresentação é importante por conta de casos
recentes no Largo da Batalha, Ponto Cem Reis e Furnas que deixou boa parte da população
sem energia. Em paralelo acredita que é importante perguntar a ANEEL como está a
fiscalização da agência com relação a ENEL, pois os consumidores pagam para que essas
fiscalizações aconteçam, sendo cerca de 8 milhões aportados na última revisão tarifária para
esse fim. Pediu que seja enviado correspondência a ANEEL solicitando um relatório de como
estão sendo feitas as fiscalizações na ENEL e detalhes de como está a situação das subestações
e das linhas de transmissão aqui no estado do Rio de Janeiro. Jaqueline Marques comentou
que sobre o caso do Edifício Dom Bosco, um técnico da Enel esteve no local para inspecionar
acompanhado do Sr. Sérgio, e que naquele momento não foi constatado nenhum problema.
Sr. Sérgio informou que um engenheiro foi contratado pela administração do edifício e foi
constatada a sobrecarga. Jaqueline Marques informou que a manutenção foi realizada pelos
técnicos da ENEL e que depois a administração do Edifício veio a solicitar o aumento de carga
e que não teria espaço para as adequações desse aumento, mas que isso é uma tratativa
interna do edifício. Sérgio Bousquet informou que a ENEL nunca informou oficialmente que
precisa ser feita e como deve ser feita a adequação para o acréscimo de carga. Jaqueline
Marques informou que nada impede de ser submetida uma nova análise e solicitada uma nova
visita. Manoel Neto informou que esse é um caso pontual e que precisa ser tratado diretamente
com a ENEL. Fabiano Silveira comentou que recentemente, a ENEL, fez feirões de renegociação
de dívidas e seria fundamental o Conselho ter um relatório de como foi o resultado dessas
ações, até porque algumas receitas irrecuperáveis acabam indo depois para as revisões
tarifárias. Então seria importante a empresa informar sobre o status de inadimplência,
considerando que o decreto governamental ainda está em vigor, com relação a não suspensão
do fornecimento da energia.
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Manoel Neto concordou em trazer o tema para a próxima reunião. Fabiano Silveira pediu que
seja avaliado para o próximo ano 8 reuniões fora da sede e 4 na sede, considerando os recursos
que o Conselho vai ter para o próximo ano. Alessandra Seródio informou que considera elevado
o número de reuniões descentralizadas, até mesmo por conta da pandemia e das restrições.
Manoel Neto pediu que na próxima reunião, a elaboração do calendário 2021 seja melhor
avaliado, pois é bem possível que o primeiro trimestre do ano que vem seja ainda com
restrições. Sem mais temas a serem tratados, encerrou a reunião e agradeceu a participação
de todos.
Manoel Teixeira de Mesquita Neto
Presidente CCE Rio

Alessandra Guelber Barreto
Secretária Executiva
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