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Relatório Anual de Providências do Conselho de Consumidores da 

Rio Grande Energia S.A. (RGE) – 2016 

 

Art.14 – Parágrafo VIII - elaborar e enviar à ANEEL, até o último dia útil do mês de março, relatório 

anual contemplando as análises e providências adotadas em razão das propostas ligadas ao serviço 

de energia elétrica encaminhadas pelo Conselho no ano anterior. 

 

Caxias do Sul, 27 de março de 2017. 
 

 

1. Ata da reunião extraordinária nº 01/2016 – 16/02/2016: 

Apresentadas as alterações propostas para a Resolução 451/11 que trata do 

funcionamento dos Conselhos de Consumidores. 

Consultado o Secretário Adjunto de Minas e Energia do RS, Sr. Artur Lemos, 

sobre o decreto de isenção do ICMS para Micro Geração no estado do RS. 

Solicitado ao Presidente da Plenária da Bancada Gaúcha um espaço na reunião, 

onde o Conselho pretende tirar as dúvidas dos deputados e discutir alguns 

pontos como: ICMS, Micro geração e Energia para Todos. 

Indicação do Conselheiro Fábio Bonadiman para o Conselho Superior da 

AGERGS. 

Solicitada agenda com a Diretoria do PROCON Estadual e este Conselho. 

 

2. Ata da reunião ordinária nº 121 – 24/05/2016: 

Os Conselheiros elaboraram documento para ser enviado à ANEEL referente à 

AP 014/2016, que trata das informações na fatura. 

Revisada a Resolução 451/11 que trata dos Conselhos de Consumidores. 

O Presidente do Conselho explanou sobre os assuntos que seriam abordados na 

reunião com a Diretoria da RGE: demanda dos clientes, o Programa Energia no 

Campo do RS e o trabalho que está sendo desenvolvido para a indicação do 

Conselheiro Fábio Bonadiman à AGERGS. 

Assinatura do Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário pelos Conselheiros. 

Deliberado que o ranking com a participação dos Conselheiros nas reuniões 

durante o ano seja divulgado somente no site do Conselho. 
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3. Ata da reunião com a Diretoria da RGE – 24/05/2016: 

Foi apresentado pelo Presidente do Conselho de Consumidores da RGE, as 

ações desenvolvidas em 2015 pelo órgão. 

Comunicado pela Diretoria da RGE que haverá uma Consulta Popular a ser 

realizada pelos COREDES para decidir as prioridades da comunidade em 

relação a diversas demandas, dentre elas, a melhoria da qualidade da energia no 

campo. 

Apresentado à Diretoria que uma das contribuições que o Conselho fará para a 

AP 014/2016, será solicitar para que os impostos estejam mais especificados na 

conta fazendo com que o consumidor tenha um melhor entendimento. 

Questionado o Presidente da RGE quanto à estimativa de mercado atual. O 

mesmo informou que as projeções são de melhora e que o mercado está focado 

em eficiência operacional e empregabilidade. 

 

4. Ata da reunião almoço com a comunidade de Erechim – 16/06/2016: 

O Diretor da Secretaria de Minas e Energia, Sr. José Francisco Braga, realizou 

uma palestra divulgando o Plano Energético do Estado em conjunto com a 

Secretaria, para a comunidade reforçando os principais conteúdos do plano. 

O Presidente do Conselho apresentou o órgão à comunidade local explicando da 

sua regulamentação e natureza. Descreveu também como se dá o 

funcionamento do Conselho através das indicações de entidades representativas 

das classes e quem são seus atuais representantes. Explanou sobre os 

principais assuntos abordados nas reuniões realizadas pelo Conselho.  

 

5. Ata da reunião ordinária nº 122 – 16/06/2016: 

O Presidente do Conselho e a Secretária Suplente explanaram sobre as 

principais dúvidas debatidas com o Superintendente da ANEEL, na III Reunião 

de Presidentes e Secretários dos Conselhos de Consumidores, realizada em 02 

de junho, em Brasília. 

Revisada a Resolução 451/11 e alterado previamente alguns itens do Regimento 

Interno. 
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O Conselheiro Martins explanou os assuntos abordados no XVIII Encontro 

Regional dos Conselhos da Região Sudeste, realizado entre os dias 17 e 19 de 

março, em Niterói. 

O Conselheiro Martins descreveu sobre sua participação no Workshop de 

Eficiência Energética realizado pela distribuidora como uma importante ação de 

capacitação, realizado em 23 de março, em Caxias do Sul. 

Realizada avaliação da reunião almoço realizada com a comunidade de Erechim. 

Explanado sobre a quantidade de clientes em comparação com as reclamações 

que a concessionária recebeu nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 

Deliberado quais são as principais dúvidas que os clientes da concessionária têm 

e informado pela Secretaria que estão disponíveis com a respostas no site da 

RGE. 

Apresentado aos Conselheiros, a receita e as despesas deste Conselho no ano 

de 2015 e também o orçamento do ano com os gastos e saldo disponível na 

conta. 

Explanado sobre o crescimento do consumo de energia na área de concessão 

em comparativo com o ano de 2015, nos setores: residencial, industrial e 

comercial.  

 

6. Ata da reunião ordinária nº 123 – 19/07/2016: 

Os participantes presentes deram as boas-vindas ao novo Presidente da RGE, 

Sr. José Carlos Saciloto Tadiello, que assumiu a Presidência da distribuidora em 

junho. 

Dadas as boas-vindas ao Sr. Jeferson, indicado pelo Procon da cidade de Caxias 

do Sul, para participar das reuniões do Conselho de Consumidores. 

Apresentação da nova Secretária Suplente, Sra. Andréia Lourdes Catafesta, 

indicada pela distribuidora. 

Solicitado pelos Conselheiros que fosse alterado o Regimento Interno - Artigo 6º. 

A Secretaria descreveu sobre sua participação no XXII Encontro Estadual dos 

Conselhos do RS, realizado nos dias 23 e 24 de junho, em Carazinho. 

As considerações sobre a Consulta Pública 002/2016 foram lidas e interpretadas 

pelos Conselheiros, a fim de enviar documento à ANEEL no prazo solicitado. 
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Os Conselheiros trouxeram algumas demandas do setor elétrico de suas 

federações como sugestões de pauta para a reunião com a Bancada Gaúcha em 

Brasília.  

Foi requerida uma agenda para reunião com o Secretário Tarcísio Minetto, da 

SDR, para debater sobre estes temas com o objetivo de estruturar um projeto 

para apresentar aos Deputados na Bancada. 

 

7. Ata da reunião ordinária nº 124 – 11/08/2016: 

O Conselheiro Martins falou sobre o seu desligamento da entidade FAMURS, 

que ocorreu no mês de julho. Os Conselheiros presentes, de acordo com o art. 2º 

da REN 451/11, definiram por unanimidade que o mesmo poderia permanecer no 

Conselho até o final de seu mandato, 31 de dezembro de 2016.  

O Presidente do Conselho explanou sobre a reunião que foi realizada com o 

Subsecretário Adjunto da SDR, Iberê Orsi, no dia 02 de agosto em Porto Alegre. 

Em virtude da reunião na Secretaria, os Conselheiros deliberaram que a 

demanda a ser solicitada junto à Bancada Gaúcha, deve ser estruturada e 

contextualizada descrevendo as possíveis soluções para os problemas 

encontrados em relação à rede trifásica. 

Os Conselheiros definiram a data da Audiência Pública do Conselho de 

Consumidores da RGE, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2016 às 09 

horas, na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. 

Apresentado aos Conselheiros sobre o Convênio Confaz 16/2015, que descreve 

quais são os estados participantes e autoriza a conceder isenção nas operações 

internas relativas à circulação de energia elétrica. 

Informado aos Conselheiros quais são as principais regiões da área de 

concessão da RGE com problemas de energia no campo. 

Solicitado pelos Conselheiros que fosse alterado o Regimento Interno – Art. 14º. 

Deliberado aos Conselheiros sobre a alteração da ANEEL em relação ao valor 

anual do orçamento para a conta do Conselho. 

 

8. Ata da reunião ordinária nº 125 – 02/09/2016: 
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O Conselheiro Martins explanou sobre sua participação no Encontro de Classes 

promovido pela ANEEL, no dia 19 de agosto de 2016, em Brasília. 

Apresentado pela Secretaria do Conselho o novo layout dos materiais a serem 

utilizados pelo Conselho de Consumidores da RGE e foram definidas as 

questões logísticas ligadas à Audiência Pública. 

Apresentadas as propostas de consultoria técnica enviadas pelas Consultorias 

IBECON e GV Energy para os Conselheiros presentes.  

A Secretaria informou aos Conselheiros que ainda não houve retorno por parte 

da Bancada Gaúcha, com possível data da próxima reunião a ser realizada em 

Brasília.  

O Presidente do Conselho apresentou aos demais Conselheiros presentes as 

propostas recebidas e considerações acerca de três empresas de assessoria de 

imprensa com as quais esteve em contato, para prestação de serviços ao órgão. 

Alterada a data da Audiência Pública do Conselho de Consumidores da RGE, a 

ser realizada no dia 28 de setembro de 2016 às 09 horas. 

 

9. Ata da 3ª Audiência Pública – 28/09/2016: 

O Presidente do Conselho fez uma breve apresentação sobre o Conselho de 

Consumidores da RGE e sua finalidade perante à comunidade. 

O consultor Jenner apresentou uma palestra sobre o setor elétrico brasileiro: 

contexto e visão de futuro, abordando sobre o cenário energético no país e onde 

o Conselho de Consumidores se enquadra neste âmbito geral. 

O Gerente Comercial da RGE, representando o Presidente da distribuidora, foi 

convidado a fazer uma apresentação institucional da empresa falando sobre a 

área de atuação da concessionária e seus clientes. 

Um Conselheiro de cada entidade apresentou a sua federação ao público do 

evento. 

Não houveram manifestações dos participantes, somente considerações dos 

Conselheiros, Senhores José Martins, Claiton Pires e Valmir Susin. 

 

10.  Ata da reunião ordinária nº 126 – 28/09/2016: 
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Explanado pelo Sr. Gabriel Izidoro, DNF Press, sobre a proposta de assessoria 

de imprensa para o Conselho de Consumidores da RGE. 

Discutido sobre a 3ª Audiência Pública do Conselho da RGE e da pouca adesão 

do público alvo. 

O Conselheiro Martins falou sobre sua participação no V Encontro Nordeste dos 

Conselhos, realizado nos dias 22 e 23 de setembro, em Natal informando que foi 

muito proveitoso e dinâmico.  

O Presidente deste Conselho solicitou à Secretaria para que fosse providenciado 

o contrato da Consultoria GV Energy para verificação de valores e propostas.  

Solicitado para a Secretaria deste Conselho que seja elaborada a ata da 

audiência e após, enviado aos demais Conselheiros para aprovação. 

Solicitado para que sejam contatados os Conselhos da Região Sul a fim de 

definir quais serão os dois representantes indicados para participarem da reunião 

com o Diretor-Ouvidor da ANEEL.  

 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

João Pedro de Quadros 

Secretário Executivo Titular 

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da RGE 

 

   

 
 

 
 

 
 
 


