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REGISTRO DA DUCENTÉSIMA TERCEIRA (203º) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE 
ENERGIA ELÉTRICA DA AES ELETROPAULO. 
 
Aos 14 de novembro de 2016, às 9 horas, na Sede da AES ELETROPAULO, sediada na Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz 
realizou-se a 203º Reunião Ordinária do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da AES Eletropaulo, com a 
participação dos seguintes representantes:  
 
1. PARTICIPAÇÃO:  
• Dalva Christofoletti Paes da Silva (APM – Associação Paulista de Municípios e Vice-Presidente do CONSELPA);  
• Gilmar Ogawa (FAESP – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Presidente do CONSELPA); 
• Alarico Rebouças (FACESP- Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) 
• Jenner Ferreira (consultoria IBECON); 
• Ruy Botesi 
• Nadia Paterno 
• Daniel Di Prinzio (Secretário Executivo do CONSELPA); 
• Mauro Alves da Silva (CONSABESP – Conselho Coordenador das Associações Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do 

Estado de São Paulo) 
• AUSÊNCIAS: 

1. Nadia Paterno (FIESP – Federação da Industrial do Estado de São Paulo), justificada por problemas 
de saúde; 

2. José Nassif - (FACESP – Federação das Associações Comerciais de São Paulo), não justificada; 
3. Lucia Cristina Bertolini (CONSABESP – Conselho Coordenador das Associações Amigos de Bairros, 

Vilas e Cidades do Estado de São Paulo) não justificada; 
4. Ruy Bottesi – Justificada por impossibilidade de conciliar agenda em razão da ausência da Sra. Nadia 

Paterno. 
5. Stephanie – Justificada por não haver liberação da FAESP em razão do titular estar presente. 

 
2. DESENROLAR DA REUNIÃO: 
A reunião teve início às 9 horas, com a presença de conselheiros das entidades das Classes Rural, Poder Público, 
Comercial, que atende ao quórum exigido, além do consultor Jenner e, como convidado, tivemos a presença de 
representante do departamento jurídico da AES Eletropaulo, o advogado Dr. Mauricio Silva da Silva.  A presidência em 
exercício agradece a presença de todos e à Distribuidora por colocar à disposição do CONSELPA o advogado 
especializado em assuntos do regulatório, para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos sob o aspecto jurídico às 
questões surgidas no curso dessa reunião ordinária.  
 
A presidente Drª Dalva Christofoletti Paes da Silva pede à todos os conselheiros que seja alterada a ordem da pauta da 
reunião que foi aceita por todos.  Na sequência solicita ao advogado da distribuidora para que ele apresente a análise 
sobre o período de vacância do Conselho, constituído de 1 de outubro de 2016 à 31 de dezembro de 2016 decorrente 
de novas normas contidas na publicação REN 451/2011, alterada pela REN nº 715/2016 da ANEEL. 
 
“Em decorrência da publicação da REN 715/2016 que alterou a redação da REN 451/2011 e estabeleceu que para o 
período de 01 de outubro de 2016 a 31 de dezembro a 2016, mantêm-se os mesmos conselheiros, inteligência do 
parágrafo único, art. 19 da REN 715/2016. No tocante, aos mandatos de Presidente e Vice-Presidente, os quais 
encerraram-se em 30 de setembro de 2016, responderá pelo CONSELPA, como presidente até 31/12/2016 o 
conselheiro mais idoso -  conforme dispõe o art. 18, § 2º. - CONSELPA o Sr. Alarico Rebouças.  
“ Na presente ata os assuntos tratados na reunião extraordinária de 18 de outubro de 2016, o qual validou o mandado 
do Presidente Gilmar Ogawa e a Vice-Presidente Dalva Christofoletti Paes da Silva para o mandato de 01 de outubro 
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de 2015 a 30 de setembro de 2016. Ressalta-se que a Pauta de audiência da Reunião Ordinária nº 186, já havia 
previsto mandato por dois anos o qual foi aceito por este colegiado, não tendo ocorrido manifestação de oposição por 
qualquer dos conselheiros presentes.” No mesmo ato aprovou-se a ata da Reunião Ordinária de nº  202, sem nenhuma 
ressalva. 
 
Dando sequência à pauta da reunião, inicia-se o processo de votação para cumprir o período de vacância da vice-
presidência do conselho para o período citado, ou seja, de 01 de outubro de 2016 à 31 de dezembro de 2016. 
 
Registra-se às 9h05 a chegada do conselheiro titular representante da Classe Residencial, Sr. Mauro Alves da Silva. 

Com base no regimento interno, artigo 9º, §2º, o Presidente Sr, Alarico Rebouças abre a votação para escolha do Vice-
Presidente, o qual após votação dos conselheiros presentes foi eleita por maioria a Drª Dalva Christofoletti Paes da 
Silva, cujo mandato tem prazo determinado e encerra-se em 31/12/2016. O presidente  passou a condução da reunião 
para a Vice, Drª Dalva Christofoletti Paes da Silva.  
 
Na continuidade da pauta, foi tratado o que consta em nos pedidos feitos pela CONSABESP, os quais deverão ser 
encaminhados somente ao Conselho para deliberação e providências posteriores quer junto à distribuidora ou 
encaminhamentos a outras entidades.   
 
O conselheiro Mauro pede que registre em ata sobre seu oficio enviado por email de nº 450/2016, com o pedido dele 
para envio dos documentos solicitados no dia 7 de outubro de 2016. A Dr Dalva Christofoletti Paes da Silva informa 
que esta documentação foi disponibilizada para o conselheiro na Reunião Extraordinária realizada no dia 18 de 
outubro de 2016, na qual ele não compareceu e não justificou ausência em tempo hábil. 
 
A Conselheira Dalva encerra a discussão colocando em votação se as respostas e anexos resultantes dos 
requerimentos feitos pela CONSABESP seriam disponibilizados novamente e maioria decide não disponibilizá-los, pois 
eles já o foram em reunião extraordinária no dia 18 de outubro de 2016,  convocada justamente para esse fim, e 
naquela reunião nenhum representante do CONSABESP se fez presente. A decisão da plenária do Conselho resultou 
em três votos a favor e um voto contra, decidindo-se ainda que todo e qualquer requerimento da classe residencial 
(CONSABESP), por já ter sido encaminhado à ANEEL ou ao Judiciário, impõe ao Conselho manifestação formal quando 
requerido ou solicitado somente por aqueles órgãos públicos.   
 
O conselheiro solicita que seja registrado em ata que votou contra as atas das reuniões anteriores, por entender que 
as convocações foram feitas de forma indevida. 
 
Encerrado os itens da pauta, a Sra. Dalva coloca a palavra à disposição e a ratificação das decisões tomadas. Os 
Conselheiros presentes ratificaram seus votos, cujo  resultado foi de três votos a favor e um contra. O conselheiro 
Mauro pede para registrar em ata que, no entendimento dele, sua manifestação foi cerceada no item outros assuntos, 
quando a reunião foi encerrada às 9h58m.    
 
Nada mais havendo a constar, pela função do meu cargo e determinação da Presidência, lavrei a presente ata que lida 
e achada conforme pelos conselheiros presentes, vai assinada por mim, pelo Presidente e pela Vice presidente. 
  
São Paulo, 23 de Novembro de 2016. 
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