CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENEL – DISTRIBUIÇÃO RIO
ATA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Sala da Diretoria de Mercado da Enel (Distribuição Rio) - Edifício Sede da Enel, Praça
Leoni Ramos nº 1 bl. 02/4º, andar - São Domingos – Niterói, RJ.
Data: 11/01/2017
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
Marta Maria do Amaral Menezes
Representante da Classe Poder Público – Suplente
Coordenadoria de Defesa do Consumidor de Niterói - CODECON
Jorge Luiz Moreira
Representante da Classe Residencial – Suplente
Federação das Associações de Moradores e Amigos de Saquarema - FAMOSA
Sérgio Carlos Bousquet Perez
Representante da Classe Industrial – Titular
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN
Igor Veríssimo da Silva Baldez
Representante da Classe Comercial – Titular
Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro – ACIERJ
Daniele de Oliveira Barbosa Martins
Secretária Administrativa
Conselho de Consumidores da Enel
Distribuição Rio
Paulo Cesar Gomes
Secretário Executivo
Conselho de Consumidores da Enel
Distribuição Rio
Jaqueline Santos Joaquim Marques
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Secretária Executiva - Suplente
Conselho de Consumidores da Enel
Distribuição Rio
CONVIDADOS:
Geiza Mesquita
Assessora de Comunicação
Arleni Nogueira Mareca
Presidente do Conselho de Cidadãos Consumidores de Energia Elétrica de Poços de Caldas
1 - Abertura:
Manoel Neto, Presidente do Conselho de Consumidores da Enel – Distribuição Rio agradeceu
a presença de todos os Conselheiros e convidados à reunião ordinária. A ata da reunião
ordinária de 14/12/2016 foi aprovada com ressalvas, solicitada pelo Conselheiro Fabiano a
respeito da sua fala sobre os projetos de micro geração. Dando sequência, fez a leitura dos
termos de posse e adesão ao voluntariado, indicando os conselheiros que deverão assinar o
documento para o mandado 2017/2020. Tendo sido dada a posse, Manoel Neto, concedeu a
palavra aos conselheiros para a candidatura à eleição de presidente e vice-presidente.
Fabiano Silveira sugeriu que a presidência seja mantida com o Manoel Neto. Igor Baldez
falou que a presidência deveria ser mantida com Manoel Neto como presidente e Fabiano
Silveira sendo o vice-presidente. Sérgio Bousquet votou pela permanência da presidência,
considerando o bom desenvolvimento dos trabalhos ao longo desses anos. Dra. Marta votou
pela continuidade da presidência, ressaltando o bom trabalho e a relevante
representatividade conquistada pela atual presidência. Sendo unânime, a decisão de manter
a composição da presidência com o Manoel Teixeira de Mesquita Neto e a vice-presidência
com o Fabiano Silveira da Silva. Manoel Neto concedeu a palavra à Presidente do Conselho
de Cidadãos Consumidores de Energia Elétrica de Poços de Caldas, a Sra. Arleni Nogueira
Mareca, que compartilhou a experiência de ter conquistado uma redução significativa na
tarifa de energia para os consumidores da cidade de Poços de Caldas, depois de o ano de
2015 ter sido muito complicado com um aumento geral de aproximadamente 105%. Arleni
Nogueira mostrou um vídeo com um pouco da história da Cidade de Poços de Caldas e
também sobre a DME Distribuição.
Explicou que a distribuidora é administrada pela
Prefeitura do município e que há dois anos ocorreu um embate a respeito do reajuste
tarifário. O Conselho de Consumidores de Poços de Caldas pontuou questões que divergiram
da proposta apresentada pela distribuidora para o reajuste tarifário, tema que vem sendo
abordado e revisado até hoje. Falou também sobre a importância do trabalho de um
consultor na área, que possibilita ao conselho um conhecimento mais amplo e acesso a
informações importantes que auxiliam no processo de análise do ajuste/reajuste tarifário.
Marta Menezes falou sobre a fase inicial de atuação do Conselho de Consumidores, ainda na
gestão da antiga concessionária CERJ, destacando de como era diferente e complicada a
administração do Estado sobre a concessionária de energia. Arleni falou sobre os resultados
históricos em redução na tarifa de energia e que geraram um impacto para a distribuidora,
sendo - 32% para classe industrial, - 26,3% residencial, - 27,8% comercial e -26,3% Rural.
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Destacou o importante trabalho desenvolvido pela presidência do Conselho de Poços de
Caldas e todos os esforços junto a Aneel que fato que demostraram a importância do
Conselho para reivindicar e defender os interesses dos consumidores. Arleni também falou
sobre a troca de informações e conhecimento com o Conselho da Enel, através do Manoel
Neto, principalmente nos encontros regionais de Conselhos que acontecem anualmente.
Comentou que este Conselho é uma referência na Aneel e diante dos outros Conselhos.
Manoel Neto falou que no início das atividades do Conselho, realmente, ninguém sabia da
sua existência e que a evolução e o crescimento teve início a partir da atuação da Dra. Marta
Menezes como presidente e depois foi dada a continuidade através do trabalho que tem sido
desenvolvido por ele juntamente com os demais membros do Conselho. Explicou que ao
longo dos anos, o reconhecimento da Aneel e também dentro da concessionária foi sendo
conquistado. Sérgio Bousquet ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela
presidente do Conselho de Poços de Caldas e a parabenizou por ter abraçado a causa da
população de sua cidade. Sem mais colocações a respeito do tema, todos os conselheiros
agradeceram a presença da Arleni, presidente do Conselho de Consumidores de Poços de
Caldas. Manoel Neto colocou em aberto para tratar dos assuntos gerais. Sérgio Bousquet
expos que recebeu um e-mail da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro FIRJAN, a respeito da solicitação da ENEL Distribuição Rio à Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, referente ao Aditivo para prorrogação da concessão da Distribuidora. A
Aneel abriu um processo de Audiência Pública, mas apenas por intercâmbio documental, e
seria importante a intervenção do Conselho de Consumidores para solicitar uma Audiência
Pública presencial no Rio de Janeiro, a fim de que a concessionária esclareça mais a fundo a
respeito dos pleitos apresentados, principalmente, sobre o impacto de 1% sobre a tarifa de
energia elétrica até 2023. Fabiano Silveira expos que o Conselho precisa levar o tema a
concessionária e também a Agência Reguladora para buscar esclarecimentos. Igor Baldez
reforçou que a união de todas as federações representadas no Conselho pode dar força a
reivindicação. Manoel Neto pediu que uma carta fosse formalizada para posterior envio à
Aneel com urgência, contendo a solicitação de uma Audiência Pública presencial em
Niterói/RJ para que a concessionária esclareça a respeito das perdas e do aumento de 1%.
Pediu o agendamento de uma reunião na próxima semana com a empresa para ouvir
também a concessionária. Sobre as reuniões descentralizadas para o ano de 2017 foram
definidas as seguintes cidades: 08/03 – Santo Antônio de Pádua, 10/05 – Mangaratiba,
09/08 – Teresópolis, 11/10 – São Pedro da Aldeia. Igor Baldez, representante da ACIERJ,
comprometeu-se em ajudar com a liberação de espaços da Associação nos municípios para a
realização das reuniões. Os municípios escolhidos pelo Conselho não possuem sede da
FIRJAN, por isso, não será realizado conforme acordo em reunião anterior. Sobre o PAM
2017, Manoel Neto explicou que a planilha já havia sido enviada dentro do prazo, mas que a
Aneel fez alterações e uma nova já foi feita e assinada por ele para envio até o dia 20/01.
Comentou também, a respeito do ajuste que deveria ter sido feito ao longo dos anos sobre o
saldo do Plano Anual de Atividades e Metas (PAM) nos períodos de ajuste tarifário da
distribuidora, cálculo que não estava sendo considerado. Pediu desculpas por não ter
percebido, o que resultava em um saldo que não ficou disponível para o Conselho utilizar
nesse período. Explicou que além do saldo disponível de R$ 218.100,07 para as atividades
previstas para o ano de 2017, serão acrescidos o saldo remanescente do ano de 2016 e
também os rendimentos do saldo mensal a partir de junho/2016 que estão sendo apurados.
Falou sobre as cotações dos hotéis para realização da Capacitação dos Conselheiros no ano
de 2017. Numa média de R$ 300,00 a R$700,00 em locais como Teresópolis, Petrópolis e
Resende. Pediu que uma nova cotação fosse feita através da Flytour para ver a possibilidade
de redução nos valores das tarifas para os dias 08 e 09 ou 09 e 10/06. Manoel Neto pediu
que a empresa avaliasse a possibilidade de flexibilizar os pagamentos e os cortes de energia
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para os funcionários públicos ativos, pensionistas e aposentados devido à crise financeira do
Estado do Rio de Janeiro. Marta Menezes comentou que já existem iniciativas por parte dos
setores de defesa do consumidor no sentido de flexibilizar pagamentos relativos aos serviços

de bem essencial (água, luz, etc.). Paulo Cesar Gomes falou que o pleito foi registrado e que
será encaminhado à Diretoria da empresa para avaliação e posterior resposta. Fabiano
Silveira sugeriu que o pedido fosse formulado através carta à empresa. Jorge Luiz Moreira
elogiou o serviço da equipe da Enel no município de Saquarema, informou que observou a
substituições de isoladores com o objetivo de melhorar o fornecimento. Comentou também
sobre os loteamentos com estão ligados clandestinamente e que os moradores querem
regularizar a situação junto à empresa. Paulo Cesar Gomes solicitou ao Conselheiro para
informar os endereços dos loteamentos para adoção das providências pertinentes junto à
área técnica da empresa. Manoel Neto agradeceu a presença de todos, e também a Arleni,
Presidente do Conselho de Cidadãos Consumidores de Energia Elétrica de Poços de Caldas,
pela disponibilidade e por compartilhar sua experiência com os membros do Conselho da
Enel Distribuição Rio.
2. Temas a serem tratados:




Apresentação sobre a realização dos investimentos de 2016 e os programados para
2017 – 08/02/17
Apresentação sobre a proposta de Ajuste Tarifário da Distribuidora para 2017 08/02/17
Apresentação da Enel detalhando os Impostos/Tributos que incidem sobra a fatura de
energia elétrica – 08/03/17

3. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de
todos.

Manoel Teixeira de Mesquita Neto
Presidente

Paulo Cesar Gomes
Secretário Executivo
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