ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 12º CONSELHO CONSULTIVO DE CONSUMIDORES
DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO – CHESP –
ConCHESP – GESTÃO 2017/2020.
1) Data: 07 de junho 2017.
2) Local: Colégio Estadual Eloisa de Fátima Vargas, em Nova Glória - GO
3) Horário: 08h30min.
4) Presenças dos Conselheiros e Secretários:
Beneci Batista Ribeiro, Representante Suplente da Classe Poder Público;
Geraldo Moreira Reis, Representante da Classe Rural;
Gleidson Caetano da Silveira Pinto, Representante Titular da Classe Poder Público;
Gleidson Oliveira Borges, Secretário-Executivo;
Guilherme Antônio de Souza; Representante Suplente da Classe Industrial;
José Geraldo Ferreira, Representante da Classe Residencial;
Leandro Ramos Rosa, Representante da Classe Comercial;
Raul Rodrigues da Silva, Representante Suplente da Classe Comercial;
Tenison Pereira da Silva, Representante Suplente da Classe Residencial.
5) Representantes da Empresa:
Edmilson Ferreira de Morais, Ouvidor;
Edivanildo Perônico, Gerente Regional Norte;
Erik de Lima Gonçalves, Eletricista de Distribuição;
Fernando Mendes Junior; Eletricista de Distribuição;
Glauber José Ribeiro Firmo, Gerente Departamento Técnico;
Marcus Salatiel Oliveira, Atendente Comercial;
Jeferson Oliveira Paz, Gerente do Departamento Comercial;
Jonas Borges, Diretor Econômico e Financeiro;
Welington Pereira de Lucena, Eletricista de Distribuição.
6) Abertura: Com a palavra o sr. Gleidson Caetano da Silveira Pinto, presidente do conselho,
cumprimentou e agradeceu a presença de todos, em especial a Sr.ª Eliene Borges da Silva
Chagas, por ceder o espaço ao Conselho de Consumidores para a realização da reunião. Em
seguida convidou os conselheiros presentes a compor a mesa. Ainda em momento oportuno,
agradeceu ao sr. Rodrigo Camilo de Oliveira, atendente da Ouvidoria da Agência Goiana de
Regulação, Controle e Fiscalização - AGR, aos vereadores e funcionários da CHESP.
7) Introdução: Dando seguimento o sr. Gleidson Caetano, apresentou os Conselheiros que
atuarão de forma voluntária na gestão 2017/2020, de forma sucinta apresentou as atividades
do Conselho e responsabilidade de cada classe que representa os consumidores. Em seguida
passou a palavra ao Secretário Executivo do Conselho sr. Gleidson Oliveira Borges, para fazer
a leitura da ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada no dia 19 de abril de 2017, que
após lida foi aprovada sem ressalvas por todos. Na sequência apresentou um vídeo com o
seguinte tema: “De onde vem a energia elétrica”. E após fez um breve relato do vídeo e realizou
um momento de interação com os alunos do 3º ano do ensino médio. Na oportunidade o sr.
Beneci Batista Ribeiro, Representante Suplente da Classe Poder Público, agradeceu a
presença de todos enfatizando o carinho pelo Colégio Estadual e pela cidade de Nova Glória.
Ainda com a palavra, ressaltou a qualidade do fornecimento da energia elétrica distribuída pela
concessionária e no atendimento prestado aos consumidores.
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8) Debates e encaminhamentos: Com a palavra o Sr. Gleidson Caetano, disse
que aquele seria o momento oportuno para reivindicações, críticas, elogios e demais
comentários. Declarou aberto o período para manifestações:
1- O Senhor Livanir Victor de Oliveira, vereador na Cidade de Nova Glória, elogiou os
trabalhos realizados pela equipe de colaboradores da CHESP na cidade. Ainda com a
palavra, questionou sobre a falta de postes para a implantação dos braços de
iluminação pública nos seguintes setores: Oeste, Parque Estrela Dalva, Parque dos
Marinhos e Bela Vista, questionou ainda sobre as lâmpadas acesas durante o dia.
2- A Senhora Andreia Lúcia, parabenizou toda a equipe da CHESP que desempenha as
atividades em Nova Glória e solicitou informações sobre a devolução do ICMS, se a
própria empresa fará ou será através da justiça.
3- A Senhora Eliene Borges, professora e diretora do Colégio Estadual Eloisa de Fátima
Vargas, solicitou informações, pois o Colégio recebeu 17 condicionadores de ar de
30.000 BTU cada um, do governo estadual, sendo impossibilitados de ser utilizados
devido a incompatibilidade da potência dos mesmos e as instalações internas da
unidade escolar.
4- O aluno Vitor Rafael Ferreira de Lima, solicitou informações sobre o valor da tarifa
elétrica no Brasil.
5- O aluno Bruno Rodrigues Gonçalves, solicitou informações sobre ressarcimento de
danos elétricos.
9) Manifestações da CHESP
O sr. Gleidson Caetano, passou a palavra aos representantes da CHESP para
responderem os questionamentos.
1- Sr. Jonas Borges agradeceu aos elogios feitos pelo sr. Livanir Victor, em relação a
instalação de postes para iluminação pública informou que é de responsabilidade do
município, haja vista se tratar de instalações exclusivas para iluminação pública e a
concessionária nesse caso não pode realizar investimentos para tal fim.
2- Em resposta a Sr.ª Andreia Lúcia, o sr. Jonas Borges informou que existe algumas
ações judiciais exigindo a não cobrança do ICMS sobre a parcelas TUSD – Tarifa de
Uso do Sistema de distribuição e TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e
que fazem parte do preço da energia faturada para o consumidor. Que a justiça tem
concedido liminares em ações propostas por titulares de unidades consumidoras
considerando que as parcelas da TUSD e da TUST não fazem parte do preço da
energia, com isso, determina que a concessionária, no caso a CHESP, retire estas
parcelas da base de cálculo do ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços. Explica que a ações são propostas contra estado de Goiás, na pessoa do
Secretário da Fazenda do Estado e ele tem que comunicar a concessionária caso a
sentença liminar não determine diretamente que a CHESP interrompa essa cobrança.
Informou ainda, que a justiça obriga o estado a devolver a cobrança referente aos 5
(cinco) anos anteriores, fato que ajuda muito as unidades consumidoras comerciais e
industriais, que têm como compensar o tributo.
3- Dando seguimento o sr. Jonas Borges respondeu a duvida da Sr.ª Eliene Borges,
informou que a empresa tem uma responsabilidade de entregar a energia até o ponto
de medição que normalmente fica na divisa da unidade consumidora com o passeio
público, dali para dentro da propriedade é de responsabilidade do consumidor. O sr.
Jonas Borges, solicitou que o sr. Glauber José Firmo, gerente do departamento técnico,
fizesse uso da palavra parara passar todas as informações necessárias para resolver
a questão dos condicionadores de ar.
4- Em resposta ao aluno Vitor Rafael Ferreira de Lima, o sr. Jonas Borges informou que,
mesmo com as usinas hidrelétricas, o País tem que recorrer as térmicas em
determinados meses, fazendo com que as tarifas fiquem mais caras. Por este motivo
Av. Presidente Vargas, nº 618, Centro- Ceres-GO CEP: 76.300-000 Fone: (62) 3307-7848/ e-mail: conselho@chesp.com.br

o governo federal implantou o sistema de bandeiras para que nos períodos de escassez
em que os reservatórios, por causa da baixa pluviometria, ficam vazios e diminui a
geração por parte das usinas hidrelétricas, surgindo assim a necessidade de ligar
usinas termoelétricas com custo de geração muito mais alto, estes são repassados
para a conta do consumidor. Que por outro lado, em escala maior ainda, a energia
elétrica sofre uma pesada carca tributárias com incidência de tributos de todas as
esferas governamentais, onerando sobremaneira o preço final da energia consumida
pelos cidadãos brasileiros.
5-

Em resposta ao aluno Bruno Rodrigues Gonçalves, o sr. Jonas Borges orientou que
caso ocorra queima de equipamentos eletroeletrônicos, deverá entrar em contato com
a empresa e registrar uma solicitação de vistoria. Será feita uma investigação, pela
empresa, e caso seja encontrado nexo causal com intercorrências de redes no setor
da unidade consumidora, é responsabilidade da concessionária ressarcir o dano.
Explica ainda que ocorrendo, o primeiro passo é registrar a ocorrência pelo telefone
gratuito, 0800-62-2003, e aguardar a visita de um técnico da CHESP. Explicou que
muitas vezes diante de intempéries climáticas surgem sobrecargas e causam danos a
aparelhos domésticos, na maioria dos casos são observadas falta de aterramento nas
tomadas em que estão ligados, o diretor então sugere que tais equipamentos diante de
iminentes descargas atmosféricas, devem ser desligados das tomadas, pois só assim
serão efetivamente protegidos.
Sem mais assuntos a tratar, fez um breve
agradecimento e devolveu a palavra ao presidente do conselho.

10) Encerramento: Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Gleidson Caetano da Silveira
Pinto, agradeceu a presença de todos os alunos, professores e comunidade e passou a palavra
para a Diretora do colégio Estadual Sr.ª Eliene Borges para fazer uma Oração. Após foi
oferecido um lanche a todos os presentes. A reunião foi encerrada às 10h15m. Eu, Gleidson
Oliveira Borges, Secretário-Executivo do Conselho, que esta lavrei, assino com o Presidente
da reunião, sr. Gleidson Caetano da Silveira Pinto e que após ser aprovada, será devidamente
assinada pelos Conselheiros presentes em reunião. Nova Glória, 7 de junho de 2017.

Gleidson Caetano da Silveira Pinto
Presidente do ConCHESP

Gleidson Oliveira Borges
Secretário - Executivo
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