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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 12º CONSELHO CONSULTIVO DE 
CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO 
PATRÍCIO – CHESP – CONCHESP – GESTÃO 2017/2020. 
 
1) Data: 19 de abril 2017. 
 
2) Local: Colégio Estadual Professor Mariano, em Carmo do Rio Verde - GO 
 
3) Horário: 09h. 
 

4) Presenças dos Conselheiros e Secretários:  
Beneci Batista Ribeiro, Representante Suplente da Classe Poder Público; 

Carlos André Martins dos Anjos, Secretário-Executivo; 

Geraldo Moreira Reis, Representante da Classe Rural; 

Gleidson Caetano da Silveira Pinto, Representante Titular da Classe Poder Público; 

Gleidson Oliveira Borges, Secretário-Executivo; 

José Geraldo Ferreira, Representante da Classe Residencial; 

Leandro Ramos Rosa, Representante da Classe Comercial 

Tenison Pereira da Silva, Representante Suplente da Classe Residencial. 

 
5) Representantes da Empresa:  
Edmilson Ferreira de Morais, Ouvidor; 
Glauber José Ribeiro Firmo, Gerente Departamento Técnico; 
Ilvanir Martins da Silva, Eletricista de Distribuição 
Jeferson Oliveira Paz, Gerente do Departamento Comercial; 
Lázaro Alves Diniz, Gerente Setor de Operações; 
Ricardo Guimarâes Alencar, Eletricista de Distribuição; 
Silas Augusto Alves, Gerente Regional Sul; 
Jonas Borges, Diretor Econômico e Financeiro; 
 
6) Abertura: Com a palavra o sr. Gerado Moreira Reis, Vice-Presidente do Conselho de 
Consumidores, cumprimentou e agradeceu a presença dos alunos do nono ano do ensino 
fundamental do Colégio Estadual Professor Mariano, aos Consumidores, Professores e em 
especial a Diretora, Sra. Lucia V. Alves dos Santos, pelo espaço cedido ao Conselho. Na 
sequência convidou os conselheiros para compor a mesa juntamente com o sr. Jonas Borges, 
Diretor Econômico e Financeiro da CHESP. 

 
7) Introdução: Dando seguimento o sr. Geraldo Moreira Reis, Vice-Presidente 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. Na oportunidade passou a palavra ao Secretário Executivo do Conselho sr. 
Gleidson Oliveira Borges, para fazer a leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho, 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, que após lida foi aprovada sem ressalvas por todos. 
Na sequência apresentou dois vídeos com os seguintes temas: “De onde vem a energia 
elétrica” e “Vamos poupar energia com a turminha eletro”. Em seguida o sr. Geraldo Moreira 
Reis, fez um breve comentário e perguntas aos presentes sobre os temas apresentados, 
sorteando agendas para aqueles que responderam corretamente. Dando prosseguimento sr. 
Geraldo Moreira Reis, transferiu a direção da reunião para o Sr. Gleidson Caetano da Silveira 
Pinto, Presidente do Conselho, que agradeceu a oportunidade de realizar esta reunião na 
cidade de Carmo do Rio Verde, ainda em momento oportuno, comentou sobre os vilões de 
consumo de energia elétrica em nossas residências, que estes devem ser utilizados com 
moderação e consciência, e pediu ainda que houvesse a colaboração da população quanto 
às medidas de denunciar o vandalismo com o bem público no que se refere na quebra de 
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lâmpadas. Logo após, passou a palavra aos conselheiros presentes, sr. José Geraldo 
Ferreira, Representante da Classe Residencial, enfatizou sobre a importância e 
conscientização do consumo econômico da energia elétrica e implementou contando um 
contexto histórico sobre o advento da CHESP em Carmo do Rio Verde. Em prosseguimento, 
O sr. Beneci Batista Ribeiro, Conselheiro representante da Classe Poder Público reforçou 
sobre a importância da participação dos alunos e da comunidade nas reuniões do Conselho, 
pois é um canal direto entre consumidores, Concessionária e a Aneel. O Sr. Leandro Ramos 
Rosa, Conselheiro da Classe Comercial, exemplificou de como economizar energia em 
nossas residências, que além de contribuir com o sistema elétrico, contribui também para o 
bolso do consumidor. O sr. Tenison Pereira da Silva, representante da classe Residencial 
aproveitou para elogiar a CHESP sobre as soluções apresentadas sempre que foi solicitada. 
 
8) Debates e encaminhamentos: Com a palavra o Sr. Gleidson Caetano, disse                                            
que aquele seria o momento oportuno para reivindicações, elogios e demais comentários. 
Declarou aberto o período para manifestações: 

 
1- A Senhora Matildes Santana de Morais, elogiou a CHESP pelos serviços prestados, 

e comentou que consome energia com economia em sua residência e ainda assim, 
tem observado um aumento na tarifa de iluminação pública. 
 

2- A Senhora Anita Mariana Duarte, solicitou informações sobre qual é o horário de pico 
no consumo de energia e sobre a cobrança da taxa de iluminação pública. 
 

3- A Senhora Albertina Neves da Luz, comentou sobre a falta de uma representante 
feminina dentro do ConCHESP.  
 

4- O aluno Vitor Natan da Silva, comentou sobre algumas lâmpadas acesas durante o 
dia. 
 

5- A aluna Larissa Silva do Amaral, questionou sobre o motivo da cobrança de 
Iluminação Pública. 
 

6- O aluno Emanuel Alexandre Vieira, perguntou sobre a cobrança da Contribuição para 
iluminação pública,  
 

7- O aluno Gabriel Elias Silva Lourenço, pediu informações quanto às indenizações por 
danos elétricos de quem seria a responsabilidade. 
 

8- O aluno Mateus Nascimento, pediu informações sobre a cobrança de iluminação 
pública na cidade de Carmo do Rio Verde, sendo que em alguns postes não tem 
lâmpadas.  
 

9- A aluna Dyovana R. Carrijo perguntou como saber qual é a bandeira tarifária cobrada 
em sua conta de energia. 
 

10-  A Professora Mônica Patrícia de Amorim pediu mais informações sobre a forma de 
cobrança de ICMS sobre outros tributos como PIS e CONFINS e se é indevido que 
circulou na mídia recentemente. 

 
9) Manifestações da CHESP 
 
         O sr. Gleidson Caetano, passou a palavra aos representantes da CHESP para 
responderem os questionamentos. 
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1- O Sr. Jonas Borges, respondeu aos questionamentos feitos pelas senhoras Matildes 
Santana de Morais, Anita Mariana Duarte, Larissa Silva do Amaral e senhores 
Emanuel Alexandre Vieira e Mateus Nascimento, explicando que a contribuição para 
Custeio da Iluminação Pública – CIP, um tributo municipal previsto n artigo 149-A da 
Constituição, e que foi criado para Município por meio de Lei Municipal, aprovada 
recentemente pela câmara municipal de vereadores de Carmo do Rio Verde. Informou 
que a cobrança da fatura, pela CHESP e é baseada em um cálculo da quantidade de 
lâmpadas versus o tempo em que ficam acesas. Explicou também que a manutenção 
e a reposição de lâmpadas queimadas são obrigações da Prefeitura Municipal. Quanto 
ao horário de Pico, quer dizer, horário em que se consome mais energia é sempre entre 
as 18h e as 21h, devido ao alto número de equipamentos que são ligados nesse 
horário, além das lâmpadas da iluminação pública, é o horário em que o brasileiro 
usualmente usa para tomar banho.  
 

2- Respondendo a senhora Albertina Neves da Luz, o sr. Jonas Borges esclareceu que 
os conselheiros são indicados por entidades sociais que representam as classes de 
consumo, e que não compete à CHESP indicar ninguém, a empresa recebe os nomes, 
confirmam com as pessoas indicadas e os apresenta na assembleia do conselho e 
relembrou ainda que nas gestões passadas do conselho haviam componentes do sexo 
feminino. 
 

3- O sr. Jonas Borges respondeu ao aluno Vitor Natan¸ que a CHESP tem a prática de 
substituir os relês fotoelétricos para evitar que Lâmpadas fiquem ligadas durante o dia, 
haja vista que os dois lados perdem, do lado da CHESP pelo fato de que a energia 
consumida não faturada, lado da prefeitura porque diminui a vida útil das lâmpadas. 
Solicitou aos presentes para comunicarem com a prefeitura e também com a CHESP 
nos casos de lâmpadas que permanecem ligadas durante o dia. 
 

4- Quanto à pergunta do aluno Gabriel Elias Silva Lourenço, o sr. Jonas Borges 
respondeu que caso ocorra dano a um aparelho elétrico, o consumidor deve entrar em 
contato com a CHESP através da central de atendimento (0800 62 2003) ou 
presencialmente em um dos escritórios de atendimento, e solicitar pedido de 
ressarcimento por danos elétricos, caso seja confirmada nexo causal, por um laudo 
técnico, a CHESP ressarce o consumidor, acrescentou que a CHESP tem uma equipe 
exclusiva para este atendimento. 
 

5- O Sr. Jonas Borges respondeu a aluna Dyovana R. Carrijo que a bandeira tarifária 
praticada no momento é a bandeira vermelha, patamar 1, as cores indicam se a energia 
custa mais ou menos em função das condições gerais de hidrologia, se há mais águas 
nos reservatórios das usinas hidrelétricas elas a energia fica mais barata, se há 
necessidade de geração térmica, mais cara.  Informou ainda que estas informações 
podem ser consultadas no sitio da ANEEL e no sitio da CHESP, solicitou a exibição do 
vídeo “público” sobre o assunto, extraído do sítio da ANEEL, o que trouxe uma 
compreensão satisfatória para o público presente.  
 

6- O Sr. Jonas Borges respondeu à professora Mônica Patrícia de Amorim que a CHESP 
apenas cobra o ICMS, mas que é totalmente repassado para o governo estadual, 
contudo o que vem sendo noticiado é a cobrança de algumas parcelas da tarifa, que 
só poderão deixar de ser cobradas, mediante decisões judiciais. 
 

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 Professor Mariano para fazer uma Oração. Logo 
após foi oferecido um lanche a todos os presentes. A reunião foi encerrada às 10h e 30m. Eu, 
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Carlos André Martins dos Anjos, Secretário-Executivo do Conselho, que está 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. Carmo do Rio Verde, 
19 de abril de 2017. 

  
Gleidson Caetano da Silveira Pinto 

Presidente do ConCHESP 
Carlos André Martins dos Anjos 

Secretário - Executivo 
 
 


