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Internal Use 

Eventos 
 
 
Conselheiros elegem Presidente e Vice do Conselho para 
2021  
 

 
 

 

Na última reunião ordinária do ano do Conselho, realizada no dia 

03/12/2020, ocorreu o processo eleitoral, sendo eleitos por unanimidades 
dos votos (cinco votos favoráveis) como Presidente a Conselheira 
Jovita Eliana Leone e como Vice-Presidente a Conselheira Sanae  

Murayama Saito, para o mandato de 01 a 31/12/2021, conforme 
disciplinado no Regimento Interno do Conselho. 
Na oportunidade, os Conselheiros agradeceram a gestão atual e 

desejaram sucesso para a nova gestão do Conselho. 
As eleitas agradeceram a confiança depositada pelos Conselheiros e 
pediram a colaboração de todos. 

 

Palestras de capacitação realizadas aos conselheiros em 
2020 
 

Nº 
Ata 

Data Tema Palestrante(s) 
Carga 

horária 

227 06/02/2020 Pesquisa Pós Serviço Ozeias Amaral 1 hora 

Redes inteligentes e geração distribuída 
(quais são os planos e projetos para a 
população) 

Daniel Picchi e Lucas 
Rafacho 

2 horas 

228 04/03/2020 Índice de Esforço do Cliente Lígia Quesada 2 horas 

229 07/05/2020 Processo Legislativo (principais proposições 
em tramitação) e AP 27/2018 (Atendimento 
ao Público) 

Ricardo Gazolla e 
Isabella Quedes 

2 horas 

230 04/06/2020 Prêmio IASC Aneel Lara Silva 2 horas 

Indicadores técnicos do Vale do Ribeira Sabrina Serafim 1 hora 

231 02/07/2020 SIASE - Sistema de Inteligência Analítica do 
Setor Elétrico 

Saulo Castilho 1 hora 

Conta Covid 19 Saulo Castilho 2 horas 

232 06/08/2020 Ações Covid 19 Pedro Castro 2 horas 

Reabertura do Atendimento Presencial e 
Suspensão do Fornecimento 

Maica Oliveira, 
Lorena Teixeira, 
Nilton Rio e 
Robinson Delsin 

2 horas 

233 03/09/2020 Reajuste Tarifário Elektro Saulo Castilho 2 horas 

mailto:conselho.consumidores@elektro.com.br


  
 

 

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - Jardim Nova América, Campinas - SP - CEP 13053-024 
conselho.consumidores@elektro.com.br 

Página 2 de 13 
 

 

Internal Use 

Conexão digital Inácio Dantas 2 horas 

234 01/10/2020 LGPD - lei Geral de Proteção de Dados Sérgio Luz 2 horas 

Reajuste Tarifário Elektro (planilhas) Saulo Castilho 2 horas 

235 05/11/2020 Parcelamento Conta Covid Renato Cornetti 1 hora 

Indicadores técnicos do Vale do Ribeira João Francisco 
Salgado, Rodrigo 
Prado e Bruno 
Marigo 

1 hora 

Total 27 horas 

 

Novo representante da Classe Poder Público no Conselheiro 
 

 

Por meio do Ofício nº 054/2020 - PRE, datado de 07/10/2020, 
a Associação Paulista de Municípios - APM, indicou o novo 

Conselheiro titular Davi Gustavo Lamas e a manutenção do 
suplente José Fernando Bruno na representação da classe de 
unidade consumidora Poder Público pela APM. 

Tendo sido observados os requisitos legais o Presidente do 
Conselho Lourival koji Kawasima, declarou empossado o 
Conselheiro Davi Gustavo Lamas na reunião do dia 

05/11/2020, para continuidade do mandato até 31.12.2021. 
 

Solicitação à ANEEL pandemia do Coronavírus 
 

O Conselho de Consumidores da Elektro, através da CT/CEE/006/2020, datada de 
15/09/2020, enviou ao Diretor Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
André Pepitone da Nóbrega, um pedido de definição a nível nacional de pagamento de 

ajuda de custo aos Conselheiros durante o período da pandemia, para cobrir gastos com 
investimentos que estão sendo necessários para que os Conselheiros possam participar 
das reuniões por videoconferência. 

 

Revisão da REN 451/2011 
 
Através do email, datado de 27/07/2020, a SMA/ANEEL, disponibilizou a primeira tarefa 
de Revisão da Resolução Normativa 451/2011, para a coleta de percepções sobre a 

organização e a atuação dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, por meio 
de um questionário eletrônico, para preenchimento pelos Conselheiros e Secretários 
Executivos Titulares e Suplentes. O questionário foi disponibilizado no link 

https://pt.surveymonkey.com/r/KGPDZMR para ser respondido até o dia 07/08/2020. 
Na reunião do Conselho de 06/08/2020, o representante da Ernst & Young, empresa 
contratada pelo Conselho de Consumidores da Elektro para prestar serviços profissionais 

especializados e treinamento, Evandro Romanini, fez alinhamentos com os Conselheiros 
e na sequência os Conselheiros preencheram individualmente o questionário eletrônico 
disponibilizado pela ANEEL, com o objetivo de compartilhar soluções e boas práticas do 

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro. 
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Entre as principais contribuições do Conselho estão:  
 

 Participação dos Conselhos de Energia Elétrica no Conselho Nacional de Defesa do 
Consumidor. 
 

 Participação dos Conselhos de Energia Elétrica no Comitê Gestor de Eficiência 
Energética (CGEE) que tem a finalidade de aprovar o Plano Anual de Aplicação de 
Recursos do Procel. 

 
 Estudo de uma ajuda de custo (padronizada a nível nacional para todos os 

Conselhos, a exemplo do utilizado atualmente em viagens) para as despesas 

operacionais dos conselheiros na condução de suas atividades, tais como: 
despesas de internet,  telefonia e informática, devido a nova situação apresentada 

(reuniões online). As horas que os Conselheiros utilizam para as reuniões também 
devem ser levadas em conta no cálculo da ajuda de custo. 
 

 Que o Conselho de Consumidores continue sendo soberano nas suas posições e 
decisões, sem delegação a outro conselho, seja ele regional ou nacional. 
 

 Na contratação de assessorias técnicas deverá ser seguido o rito de compliance e 
diretrizes das Distribuidoras. 
 

 A eliminação da conta corrente bancária, controlando através de um centro de 
custo da Distribuidora. Isso irá evitar desembolsos desnecessários para a 
manutenção de conta bancária e melhoria da gestão. 

 
 Que os Conselheiros sejam incluídos no seguro de vida da Distribuidora, durante o 

seu mandato. 

 
 Que a participação do Conselheiro continue sendo voluntária e não remunerada, 

exceto nas despesas previstas na resolução 451/2011.  

 

ANEEL responde solicitação do Conselho de Consumidores 
da Elektro sobre o reforço na comunicação aos clientes e 
diretrizes às distribuidoras para negociação dos débitos 
durante o período da pandemia do Coronavírus 
 

Através do  Ofício nº 0283/2020-SRD/ANEEL, datado de 25/06/2020 , ANEEL respondeu 
à CT/CCE/005/2020, de 14/05/2020, em que o Conselho solicitou o reforço na 
comunicação aos clientes em nível nacional, para que na medida do possível, 

mantenham o pagamento regular das suas faturas de energia elétrica, mesmo durante o 
período considerado crítico em que o corte de energia está suspenso pela REN 878/2020 
e para estabelecer diretrizes às distribuidoras possibilitando a negociação dos débitos por 

meio de parcelamentos das faturas, sem a aplicação de juros e multas. Em resposta a 
ANEEL informou que em 15/06/2020 aprovou a prorrogação da vigência da REN nº 
878/2020 até 31/07/2020, e que decidiu também abrir a Consulta Pública nº 38/2020 

para debater com a sociedade os dispositivos da referida norma que devem vigorar a 
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partir de 1º de agosto, o que inclui o debate sobre a forma como se dará o retorno das 
obrigações das distribuidoras e sobre a possibilidade da suspensão do fornecimento de 
inadimplentes e que a proposta de revisão permanecerá em Consulta entre os dias 16 e 

30/06/2020. 
 

Solicitação à ANEEL - Reforço na comunicação aos clientes e 
diretrizes às distribuidoras para negociação dos débitos 
durante o período da pandemia do Coronavírus 
 
O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro enviou a correspondência 
CT/CCE/005/2020, datada de 14/05/2020, ao Diretor Geral da Aneel André Pepitone da 

Nóbrega, sugerindo o reforço na comunicação aos clientes em nível nacional, para que 
na medida do possível, os clientes mantenham o pagamento regular das suas faturas de 

energia elétrica, mesmo durante o período considerado crítico em que o corte de energia 
está suspenso pela REN 878/2020 (Arts. 2º e 10º), que trata das medidas para 
preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em 

decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de Coronavírus (COVID-19) e 
que seja estabelecido diretrizes às distribuidoras possibilitando a negociação dos débitos 
por meio de parcelamentos das faturas, sem a aplicação de juros e multas. 

 

Solicitação à ANEEL - Ajuste Regulatório durante o período 
da pandemia do Coronavírus 
 

O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro enviou a correspondência 
CT/CCE/004/2020, datada de 22/04/2020, ao Diretor Geral da Aneel André Pepitone da 

Nóbrega, solicitando a cobrança somente da demanda contratada aos clientes atendidos 
em alta tensão, durante o período da pandemia do Coronavírus. 
 

Reuniões do Conselho de Consumidores por 
Videoconferência 
 
Em função da pandemia do Coronavírus, as reuniões do Conselho de Consumidores da 

Elektro e a capacitação dos Conselheiros, a partir de 07/05/2020, passaram a ocorrer 
por Videoconferência. 
Está sendo uma nova experiência se reunir virtualmente. 
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A Gerente de Atendimento ao Cliente da Elektro substituta, Andréia Ramalho, 
parabenizou os Conselheiros pela iniciativa da videoconferência e desejou sucesso nas 
reuniões e o Presidente Lourival Koji Kawasima agradeceu pela sua participação. 

 

Reunião Anual do Conselho de Consumidores com a 

Diretoria da Elektro 
 
No dia 04 de março de 2020 aconteceu a Reunião Anual da Diretoria da Elektro e o 
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro, na Sede Corporativa da 

companhia em Campinas - SP. 
 
O encontro teve o objetivo de apresentar as principais ações realizadas pela distribuidora 

no ano anterior, a partir de orientações e sugestões dadas pelo Conselho. 
 

mailto:conselho.consumidores@elektro.com.br
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Foto 1 - Da esquerda para a direita: O Secretário Executivo do Conselho Henrique Romanenghi, a 
Superintendente de Operação Leste Sul Karine Tores, o Gerente de Atendimento ao Cliente Nilton Rio, 
o Superintendente da Área Técnica Willian Mantovani, a Superintendente de Relacionamento com 
Clientes Maica Oliveira, o Diretor-Presidente da Elektro Antonio Casanova, os Conselheiros Nilton 

Piccin, Nelson Gonçalves, José Mauro Dedemo Orlandini, a Conselheira Sanae Murayama Saito, a Vice-
Presidente do Conselho Jovita Eliana Leone, o Presidente do Conselho Lourival Koji Kawasima e 
a Gerente de Grandes Cliente substituta Andrea Ramalho. 
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Foto 2: Os dois primeiros a esquerda que não aparecem na foto 1 são o Secretário Executivo Suplente 
do Conselho André Fernandes e o Conselheiro Célio Simões Cerri. 

 
O Diretor Presidente da Elektro Antonio Casanova comentou as providências adotadas 
pela Elektro em razão das propostas e sugestões encaminhadas pelo Conselho de 

Consumidores de Energia Elétrica da Elektro no ano de 2019, ressaltando a importância 
das contribuições que os Conselheiros trazem para a melhoria do atendimento ao Cliente 
e a evolução nos processos da Neoenergia, que busca novo patamar de atendimento ao 

Cliente. 
 
Na sequência o Presidente do Conselho Lourival Koji Kawasima fez a retrospectiva da 

atuação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro em 2019, 
destacando seis participações importantes do Conselho na defesa dos interesses dos 
Consumidores de energia elétrica, transcritos a seguir: 

  
1. Na Audiência Pública Micro e Minigeração Distribuída, a Conselheira Sanae Murayama 
Saito, ao usar a tribuna, defendeu que a geração solar é muito importante para o país, 

porque é uma energia barata e sustentável, que traz enormes benefícios para toda 
sociedade na redução do uso de combustíveis para geração térmica, que é muito cara e 
que também ajuda a reduzir a necessidade de investimentos em usinas hidráulicas, que 

tem altos custos, trazem sérios riscos ao meio ambiente e para produção de alimentos. 

mailto:conselho.consumidores@elektro.com.br
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Que as redes das distribuidoras foram construídas para atender as cargas dos Clientes 
nos dois sentidos, de dia quando produz mais energia em seu painel solar e injeta na 
rede, e à noite quando utiliza essa energia na sua casa. Dessa forma a atual legislação, 

ao fazer a compensação na tarifa de fio da distribuidora, está prejudicando os outros 
Clientes e as distribuidoras. Pediu à ANEEL que encontre formas mais justas para 
incentivar a geração distribuída.  

 
2. Na Reunião sobre a Revisão Tarifária Elektro na ANEEL, o Presidente do Conselho de 
Consumidores da Elektro, Lourival Koji Kawasima e a Vice-Presidente Jovita Eliana 

Leone, solicitaram o agendamento de reunião com a ANEEL e se reuniram em Brasília, 
para debater sobre a Revisão Tarifária da Elektro. A reunião teve como objetivo, 
entender o processo de revisão tarifária da Elektro de agosto/2019.  

 
3. No Conselho de Orientação de Energia COE da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo - FAPESP, a Conselheira Sanae Murayama Saito, tomou posse em 
Ato do Governador do Estado de São Paulo, para o mandato de quatro anos, na 
qualidade de representante da Fecomercio - SP.  

 
4. Na Audiência Pública da Revisão Tarifária da Elektro em Rio Claro, o Presidente 
Lourival Koji Kawasima fez uso da tribuna para exposição em nome do Conselho.  

 
5. No Encontro dos Conselhos de Consumidores do Grupo Neoenergia em Salvador - BA, 
em que se reuniram todos os Conselheiros de Consumidores de Energia Elétrica da 

Celpe, Coelba, Cosern, Elektro e Secretários Executivos, teve como objetivo aumentar a 
interação entre os Conselheiros e a troca de experiências e melhores práticas.  
 

6. Na Audiência Pública Geração Distribuída em Brasília, o Conselheiro José Mauro 
Dedemo Orlandini, fez sustentação oral, dizendo que hoje há uma grande discussão em 
torno da Energia Solar, mais uma fonte natural e limpa de gerar energia elétrica, como a 

hidráulica e a eólica. Os consumidores de energia elétrica atendidos na baixa tensão 
sejam eles residenciais, comerciais, industriais ou de serviços públicos estão instalando 
painéis solares para reduzirem as suas contas de energia. E isto está acontecendo de 

forma muito rápida, além do previsto. Que essa geração solar é muito importante para o 
país, porque é uma energia barata e sustentável e também traz enormes benefícios para 
toda sociedade na redução de combustíveis utilizada nas gerações térmicas, reduzindo 

também a necessidade de investimentos em usinas hidráulicas, que tem altos custos, 
trazem sérios riscos ao meio ambiente com a formação de grandes reservatórios que 
inundam áreas cultivadas. Para o Cliente de energia que gera por intermédio de geração 

fotovoltaica, a redução na sua conta é enorme, porque na atual legislação ele compensa 
sua energia não somente na tarifa de energia, mas também na tarifa de uso da rede, o 
que significa, portanto, que não pagam pela utilização da rede da distribuidora. A rede 

de qualquer distribuidora foi feita para atender a carga dos Clientes nos dois sentidos, de 
dia quando produz mais energia em seu painel e injeta na rede, e à noite quando utiliza 
essa energia na sua casa. A legislação atual não cobra desses Clientes a utilização desse 

ativo da distribuidora, prejudicando os outros Clientes. Isso é um subsídio!! Não existe 
Almoço grátis! Esse subsídio é perverso, pois faz com que consumidores que não tem 
condições financeiras para instalar um painel solar em suas casas, notadamente aqueles 

mais pobres, paguem pelos consumidores subsidiados e mais ricos. A receita que a 
distribuidora deixa de arrecadar dos Clientes que possuem painéis solares é cobrada no 
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próximo reajuste tarifário, dos outros consumidores que não possuem condições de 
instalar um painel solar. Segundo a Aneel, em 2018 esse custo foi de R$ 205 milhões, 
em 2021 chegaria a R$ 1 bilhão, em 2025 a R$ 3 bilhões por ano e, em 2027, R$ 4 

bilhões por ano. Disse que o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro, 
manifesta descontentamento com esse subsídio perverso. Se tiver que haver subsídio 
que seja na forma de redução de impostos que incidem sobre o custo do painel, isso até 

alcançaria mais Clientes. Solicitou à ANEEL que encontre formas mais justas de 
incentivarem a geração distribuída, não prejudicando àqueles consumidores que não tem 
condições de investir.  

 
Em seguida o Diretor Presidente da Elektro Antonio Casanova apresentou os resultados 
da Elektro em 2019, respondeu a diversas perguntas dos Conselheiros e ao final 

agradeceu a oportunidade de reunir a Diretoria Executiva da Elektro com os Conselheiros 
e disse que a Elektro é uma referência no Brasil e que o grupo Neoenergia preza pela 

ética, transparência e determinação de melhorar sempre.  
 
O Presidente do Conselho Lourival Koji Kawasima retribuiu agradecimento à Diretoria 

Executiva da Elektro e reafirmou o desejo de continuar fortalecendo o relacionamento do 
Conselho com a Elektro. 
 

Para Henrique Romanenghi, Secretário Executivo do Conselho, foi uma oportunidade de 
aproximar ainda mais a distribuidora do consumidor. “O Conselho representa os nossos 
clientes. Por isso, esses momentos são importantes para que possamos fortalecer o 

nosso relacionamento com eles e pensar em ideias inovadoras para garantir a satisfação 
de cada um”. 
 

Conselheiros aprovam a Prestação de Contas do Conselho 
de Consumidores da Elektro do ano de 2019 
 

Na reunião do dia 04/03/2020, o Secretário Executivo do Conselho Henrique 
Romanenghi apresentou a prestação de Contas do Conselho de Consumidores de Energia 
Elétrica da Elektro do ano de 2019, aos Conselheiros, que foi aprovado por unanimidade. 

 
De um total previsto no Plano Anual de Atividades e Metas do Conselho para o exercício 
de 2019 de R$ 180 mil, foram gastos apenas R$ 70,5 mil, valor esse que fará parte do 

processo de Revisão Tarifária da Elektro, que ocorre a cada 4 anos e que acontecerá em 
agosto de 2023. 
 

Ao aprovar a prestação de contas, com todas as despesas devidamente comprovadas e 
de acordo com o que prevê o Art. 19 da Resolução Normativa ANEEL nº 451/2011, que 
regulamenta os gastos elegíveis dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, as 

despesas foram consideradas necessários e prudentes. 
 

Consulta Pública ANEEL nº 01/2020, como objetivo de 
obter subsídios para a proposta de alteração da 
prorrogação dos prazos para revisão cadastral dos 
benefícios tarifários 

mailto:conselho.consumidores@elektro.com.br
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Através do email enviado à Aneel cp001_2020@aneel.gov.br, datado de 13/03/2020, o  
Conselho de Consumidores da Elektro, enviou contribuições à Consulta Pública nº 

01/2020, que teve por objetivo obter subsídios para a proposta de alteração da 
prorrogação dos prazos para revisão cadastral dos benefícios tarifários, principalmente 
de clientes rurais, de que tratam as Resoluções Normativas nº 414/2010 e nº 800/2017.  

 
Entre as principais contribuições do Conselho estão:  
 

 Não é papel da Distribuidora, trazer par si a responsabilidade de fiscalizar a 
eventual exigência de outorga ou licenciamento ambiental, cujas variáveis são 
muitas e nem sempre obrigatórias e passíveis de dispensa ou não de 

licenciamento.  
 

 Adequar o prazo de 5 anos para o recadastramento, visando mitigar o risco de 
perda do desconto tarifário de consumidores que se enquadrem nos critérios 
legais.  

 
 Adequar o prazo de aviso para os 12 meses que antecede o recadastramento. 

 

 Substituir a visita técnica pela prova documental para comprovar o atendimento 
aos critérios de enquadramento. 

 

 Transferir para a distribuidora a consulta aos órgãos responsáveis sobre a 
regularidade da atividade em relação a legislação aplicável.  

 

 A moradia do proprietário rural e/ou dos empregados que trabalham na 
propriedade tem dupla finalidade e fazem parte da classificação rural, e são 
essenciais e indispensáveis para o exercício dessa atividade. Dessa forma a 

moradia está integrada a atividade rural e, portanto, as cargas dessas moradias 
também devem ser consideradas na classificação rural.  
 

 A classificação residencial rural deve continuar sendo utilizada por trabalhador 
rural ou aposentado. Nas demais situações descritas, a classificado deve ser como 
agropecuária rural ou agricultura.  

 

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda, prestará 
serviços profissionais especializados e treinamento ao 
Conselho  
 

Na reunião do Conselho do dia 04/03/2020, esteve presente o Engº Evandro Romanini, 
da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda, empresa vencedora no processo de 
contratação para os próximos dois anos para o Conselho de Consumidores de Energia 

Elétrica da Elektro, que prestará serviços profissionais especializados e treinamento para 
entendimento da regulação do setor de energia elétrica, formulação das contribuições 
nas consultas e audiências públicas dos regulamentos e legislações da ANEEL, além de 

suporte nas reuniões, com a capacitação dos Conselheiros em temas relevantes do setor 
energético nacional. 

mailto:conselho.consumidores@elektro.com.br
mailto:cp001_2020@aneel.gov.br


  
 

 

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - Jardim Nova América, Campinas - SP - CEP 13053-024 
conselho.consumidores@elektro.com.br 

Página 11 de 13 
 

 

Internal Use 

 

Prêmio 2019 ANEEL de Qualidade e Revisão da REN 
451/2011 
 
A Vice-Presidente Jovita Eliana Leone 
e os Conselheiros José Mauro Dedemo 

Orlandini e Nilton Piccin, participaram 
da solenidade do Prêmio 2019 ANEEL 
de Qualidade, que reconhece as 

distribuidoras mais bem avaliadas 
pelos consumidores residenciais, 
ocorrida no dia 12/02/2020 na ANEEL, 

em Brasília. 
 
O Prêmio reflete a percepção dos 

consumidores residenciais sobre a 
qualidade dos serviços prestados 
pelas distribuidoras de energia 

elétrica. 
 
No 13/02/2020, também participaram 

da reunião da rodada de reflexão da 
revisão da Resolução Normativa nº 
451/2011, que estabelece as 

condições gerais de funcionamento 
dos Conselhos de Consumidores de 

Energia Elétrica, também na ANEEL, 
em Brasília. 

 
Na foto: O Conselheiro José Mauro Dedemo Orlandini, a 
Vice-Presidente Jovita Eliana Leone, o Superintendente 

de Mediação, Ouvidoria Administrativa e Participação 
Pública - SMA da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL André Ruelli e o Conselheiro Nilton Piccin. 

 

Conselheiros retomam os trabalhos em 2020 
 

A reunião ordinária do dia 06/02/2020, na sede da Elektro em Campinas - SP foi a 
primeira do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Elektro em 2020, já no 
segundo mandato do Presidente do Conselheiro Lourival Koji Kawasima e da Vice-

Presidente a Conselheira Jovita Eliana Leone. 
Em preparação para a reunião do Conselho de Consumidores e Diretoria da Elektro, a 
Secretaria Executiva do Conselho, fez retrospectiva da atuação do Conselho em 2019 e 

comentou sobre as providências adotadas pela Elektro em razão das propostas e 
sugestões encaminhadas pelo Conselho em 2019. 
 

Conselheiros reelegem Presidente e Vice para 2020  
 

mailto:conselho.consumidores@elektro.com.br


  
 

 

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - Jardim Nova América, Campinas - SP - CEP 13053-024 
conselho.consumidores@elektro.com.br 

Página 12 de 13 
 

 

Internal Use 

 

Na última reunião ordinária do Conselho de 2019, 
realizada no dia 05/12/2019, ocorreu o processo 
eleitoral, sendo reeleitos por unanimidades dos 

votos (cinco votos favoráveis) e empossados 
imediatamente como Presidente o Conselheiro 
Lourival Koji Kawasima e como Vice-Presidente 

a Conselheira Jovita Eliana Leone (foto ao lado), 
para o segundo mandato até 31/12/2020, conforme 
disciplinado no Regimento Interno do Conselho.  

O Presidente Lourival Koji Kawasima e a Vice-
Presidente Jovita Eliana Leone agradeceram a 
confiança depositada para o segundo mandato e 

pediram a colaboração de todos para o sucesso na 
nova gestão do Conselho. 

 

Palestras previstas para Capacitação dos Conselheiros em 
2020 
 

1. Pesquisa Pós Serviço 
2. Redes inteligentes e geração distribuída (quais são os planos e projetos para a 

população) 
3. Índice de Esforço do Cliente 
4. Processo Legislativo (principais proposições em tramitação) e AP 27/2018 

(Atendimento ao Público) 
5. Prêmio IASC Aneel 

6. Indicadores técnicos do Vale do Ribeira 
7. SIASE - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico 
8. Reajuste Tarifário Elektro 

9. Conexão digital 
10. LGPD - lei Geral de Proteção de Dados 
11. Projeto DSO Atibaia (Redes Inteligentes) 

12. Melhoria da eficiência energética nas empresas de energia 
13. Projeto Vídeo Atendimento Elektro (status) e Novo modelo de atendimento 

presencial  

14. Cibersegurança 
15. Comitê de Segurança da Elektro 

 

Palestras de capacitação realizadas aos conselheiros em 

2019 
 

Nº 
Ata 

Data Tema Palestrante(s) 
Carga 

horária 

216 28/02/2019 Audiência Pública 059/2018 - Tarifa Binômia 
e Geração Distribuída 

Saulo Castilho 2 horas 

217 07/03/2019 Trabalho preventivo da vegetação na rede 
elétrica 

William Mantovani 2 horas 

218 04/04/2019 Prêmio IASC Aneel Lara Silva 2 horas 
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219 02/05/2019 Modelo de Regulação do Setor Elétrico Saulo Castilho 2 horas 

Eficiência Energética (chamada pública) Lucas Rafacho 1 hora 

220 06/06/2019 Revisão Tarifária Elektro (1) Saulo Castilho 2 horas 

221 04/07/2019 Ética e Compliance Fábio Moraes (Neo) 2 horas 

222 01/08/2019 Recadastramento dos Benefícios Tarifários 
para Clientes Rural, Irrigantes e Serviço 
Público de Água, Esgoto e Saneamento 

Antonio Junior 1 hora 

  

223 05/09/2019 Revisão Tarifária Elektro (2) Saulo Castilho 2 horas 

  Lei Complementar 87/96 - Lei Kandir - 
cobrança do ICMS "por dentro" 

Paulo Mulato, 
Andreia dos Santos e 
Fernanda dos Santos 

1 hora 

224 03/10/2019 Cibersegurança Sérgio Luz 2 horas 

Status do Recadastramento dos Benefícios 
Tarifários para Clientes Rural, Irrigantes e 
Serviço Público de Água, Esgoto e 
Saneamento 

Antonio Junior, 
Felipe Urbano e Luis 
Macorin 

1 hora 

225 07/11/2019 Tarifa Branca - Adesões em 2020 - Todos os 
clientes kwh 

Adilson Martins 2 horas 

226 05/12/2019 Investimentos Elektro Isabella Guedes 2 horas 

Total 24 horas 
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