CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A.
ATA Nº. 02/14 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
CONSUMIDORES DA ELETROCAR EM 10 DE ABRIL DE 2014.
No dez de abril de 2014, atendendo a convocação, realizou-se a segunda reunião do
Conselho de Consumidores da ELETROCAR no ano de 2014, sob a presidência do
Conselheiro Airton Luis Panazollo, Vice Presidente e representante titular da Classe
Rural, contou também com a presença do Sr. Wanderlei Conte, representante titular da
Classe Comercial, do Sr. João B. da Veiga Antunes, representante titular do PROCON
e do Sr. Fernando Vanin, secretário-executivo do conselho. Os trabalhos foram
iniciados pelo Vice Presidente do Conselho. Foi lida e aprovada à convocação com a
ordem do dia. Os trabalhos foram abertos pelo Vice Presidente do Conselho, que
solicitou informações a cerca da participação do secretário na reunião na ANEEL que
informou ter recebido orientações para a prestação de contas das despesas do
Conselho no ano de 2014. Ficou definida para que o Presidente informe na próxima
reunião de sua participação no 1º Encontro Nacional por Classes de Consumo em
Brasília na ANEEL no dia 25 de março de 2014, representando a classe Residencial.
Foi solicitado o envio de oficio a Diretoria da ELETROCAR informando da
obrigatoriedade da abertura de conta corrente específica para as despesas do Conselho
de Consumidores, a fim de registrar as despesas e a movimentação financeira do
Conselho, em atendimento a Resolução 451/11. Com relação a reunião agendada para
o dia 10 de abril em Chapada, ficou transferida para ser agendada para o dia 08 de
maio, com almoço, em parceria coma ACIC de Chapada. Foi solicitado ao secretário
para providenciar o desenvolvimento de folder sobre o Conselho para ser distribuído
aos consumidores, incluindo segurança, uso eficiente e as atribuições do Conselho.
Foi comunicada a realização nos dias 24 e 25 de abril do Encontro Estadual,
organizado pelo Conselho da AES-Sul, em Novo Hamburgo, ficando certa a
participação do Conselheiro João Veiga e do Secretário. Nada mais tendo tratar, o
Vice Presidente agradeceu a todos pela participação, encerrando a reunião. Ata que
vai por mim, secretário-executivo e pelo Presidente assinada.
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