CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
ELETROCAR REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Fonte: Jornal Diário da Manhã

Foi realizada na tarde de quinta-feira, dia 26 de junho, a Audiência Pública nº 1/2014
do Conselho de consumidores da ELETROCAR. No ato foram colhidos subsídios,
informações, sugestões, críticas ou propostas referentes à atuação e
representatividade do Conselho de Consumidores da ELETROCAR, com vistas à
melhoria do atendimento ao Consumidor, tarifas aplicadas e adequação dos serviços
prestados pela ELETROCAR.
A Audiência Pública iniciou com a manifestação do Presidente do Conselho de
Consumidores, Sr. Airto Linck da Cruz explicou que a convocação da audiência pública
objetiva atender o disposto na Lei, onde será abordada a atuação do Conselho de
Consumidores da ELETROCAR, bem como, os aspectos ligados ao fornecimento de
energia elétrica, tais como o atendimento ao consumidor, as tarifas aplicadas e a
adequação dos serviços prestados pela distribuidora. Agradeceu o empenho das
representações de classe que trabalham unidas e se fizeram presentes.
O Diretor-Presidente da ELETROCAR, Sr. Erineu Xavier, ressaltou que é uma honra
para a Diretoria e os funcionários participar da audiência pública, e que não falta
esforços da equipe da ELETROCAR em atender as demandas dos Consumidores, e
que na medida do possível, tem sido resolvidas. Que uma ótima oportunidade para que
fique claro que as tarifas de energias são fixadas pela ANEEL, e que cabe a
ELETROCAR, prestar serviços cada vez melhores. Que foram feitos investimentos de
grande monta, como a linha de transmissão Tapera x Carazinho, e reforma da linha de
transmissão Carazinho x Chapada e a ampliação da Subestação 1 em Carazinho,
Em seguida o Vice Prefeito em exercício de Carazinho, Dr. Elbio Esteve enfatizou a
importância da ELETROCAR para o município e região, que estas audiências são
muito importantes, pois quem paga a conta é o consumidor, então ele tem o direito de
saber o que está pagando e de exigir os bons serviços, e neste ponto a ELETROCAR

se destaca, enfatizando que a Prefeitura, como acionista majoritário sempre apoiará a
ELETROCAR.
Foram apresentadas informações sobre a Distribuidora. Foram apresentadas
informações relativas ao Conselho: sua representatividade, entidades, Conselheiros
Titulares e Suplentes, atividades desenvolvidas, orçamentos e gastos realizados, e
informações sobre o reajuste tarifário da ELETROCAR.
Fizeram-se presentes na Audiência Pública, representando o Conselho de
Consumidores, os Srs. Airto Linck da Cruz, Neri Krüger, Wanderlei Conte, Airton
Panazollo, Adulce Scherer Pereira, João Batista Veiga, o Secretário Executivo do
Conselho Sr. Fernando Luiz Vanin, O Diretor Presidente da ELETROCAR, Sr. Erineu
Xavier, os Diretores da ELETROCAR Sr. José Roberto Linck e Joelson Bringuentti, o
Vice Prefeito em exercício Dr. Elbio Esteve, além dos meios de comunicação,
servidores da ELETROCAR e público em geral.

