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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 12º CONSELHO CONSULTIVO DE CONSUMIDORES 
DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO – CHESP – 
ConCHESP – GESTÃO 2017/2020. 
 
1) Data: 22 de novembro 2017. 
 
2) Local: Colégio Estadual José Alves Toledo, Uruana - GO 
 
3) Horário: 08h30min. 
 

4) Presenças dos Conselheiros e Secretários:  
Geraldo Moreira Reis, Representante da Classe Rural; 

Gleidson Caetano da Silveira Pinto, Representante Titular da Classe Poder Público; 

Gleidson Oliveira Borges, Secretário-Executivo; 

Leandro Ramos Rosa, Representante Titular da Classe Comercial; 

Natália Soares de Oliveira Borges, Secretária-Executiva; 

Raul Rodrigues da Silva, Representante Suplente da Classe Comercial; 

Tenison Pereira da Silva, Representante Suplente da Classe Residencial. 

 

5) Representantes da Empresa:  

Ana Maria Alves de Moraes Borba, Eletrotécnica; 

Edmilson Ferreira de Morais, Ouvidor; 

Jeferson Oliveira Paz, Gerente do Departamento Comercial; 

Jonas Borges, Diretor Econômico e Financeiro; 

Lázaro Alves Diniz, Gerente do Centro de Operações; 

Silas Augusto Alves, Gerente da Regional Sul; 

Salatiel Batista de Araújo, Auxiliar de Eletricista; 

Willian Xavier de Almeida, Eletricista. 

 

6) Abertura: Com a palavra o sr. Gleidson Caetano da Silveira Pinto, presidente do conselho, 
cumprimentou e agradeceu a presença de todos, em especial a Sra. Keide Rosa Borges 
Monteiro, Diretora do Colégio Estadual José Alves Toledo, por ceder o espaço ao Conselho de 
Consumidores para a realização da 5ª reunião. Ainda em momento oportuno agradeceu 
também a presença dos representantes da Agência Goiana de Regulação, Controle e 
Fiscalização – AGR senhor Francisco Vieira de Macedo, Gerente de Ouvidoria e Rodrigo 
Camilo de Oliveira - Atendente de Ouvidoria.  
 
7) Introdução: Na sequência, o Presidente agradeceu os representantes e funcionários da 
Companhia Hidroelétrica São Patrício – CHESP. Dando seguimento, apresentou os 
Conselheiros que atuarão de forma voluntária na gestão 2017/2020 e de forma sucinta 
apresentou as atividades do Conselho e responsabilidades de cada classe que representa. 
Informou ainda que todos os assuntos abordados serão registrados em ata e apresentado a 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL quando solicitado. Na oportunidade passou a 
palavra ao Secretário Executivo do Conselho sr. Gleidson Oliveira Borges, para fazer a leitura 
da Ata da 4ª reunião que após lida foi aprovada por todos sem ressalvas. Dando continuidade, 
o presidente do Conselho sr. Gleidson Caetano, passou a palavra ao Sr. Lázaro Diniz, Gerente 
do Setor de Operações e Sistemas da CHESP realizou uma palestra aos conselheiros e os 
demais presentes sobre Programa de Eficiência Energética da CHESP. 
 
8) Debates e encaminhamentos: Com a palavra o Sr. Gleidson Caetano, disse                                            
que aquele seria o momento oportuno para reivindicações, críticas, elogios e demais 
comentários. Declarou aberto o período para manifestações: 
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1- A aluna Andressa Diniz Bento, solicitou informações sobre as diferenças de potência 
e de consumo entre lâmpadas LED e incandescentes. Ainda em momento oportuno 
questionou se o aparelho televisor estiver desligado mais ainda assim estiver conectado 
a tomada, terá consumo de energia?  

2- A senhora Terezinha Maria – Tutora Educacional representante da Secretaria da 
Educação do Estado de Goiás, parabeniza ao Conselho de Consumidores e exalta a 
relevância dessas reuniões para toda a comunidade, parabeniza também a CHESP 
pelos serviços prestados em especial a pessoa do sr. Jonas Borges, Diretor Econômico 
e Financeiro, por sempre estar disposto em recepcionar as escolas. Ainda com a 
palavra, fez um questionamento, caso deixe desligado o refrigerador no período noturno 
e religue pela manhã, pode reduzir o consumo de energia? 

3- O aluno Lucas Gabriel Ferreira de Morais, solicitou informações quanto a forma de 
cobrança da contribuição de iluminação pública-CIP e se as construções de Usina 
Hidroelétrica causam algum impacto ambiental. 

4- A aluna Dayane Moreira de Miranda, solicitou informações sobre as cobranças das 
bandeiras tarifárias e da iluminação pública. 

5- A Coordenadora Pedagógica sra. Denise Gonçalves Canedo, questionou quais são 
os modelos de lâmpadas econômicas e a diferença de lâmpadas LED, incandescentes 
e repelentes. 

6- O aluno Marcos Almeida, perguntou se há consumo de energia elétrica caso o 
carregado de celular estiver conectado a tomada sem o aparelho. 

7- O Conselheiro Sr. Geraldo Camargo, perguntou qual é o impacto para a geração de 
energia elétrica quando se economiza. 

 
9) Manifestações da CHESP 
 
         O sr. Gleidson Caetano, passou a palavra aos representantes da CHESP para 
responderem os questionamentos. 
  

1- Em resposta a aluna Andressa Diniz Bento, sr. Jonas Borges, esclareceu que as 
lâmpadas de LED têm um melhor fluxo luminoso, e que o LED não possui reator e não 
gera calor, por isso seu consumo é mais baixo e toda energia consumida é 
transformada em luz.  Em relação ao aparelho de TV, informou que se o aparelho 
estiver desligado e estiver na tomada terá um consumo mínimo de energia. 
 

2- Respondendo a senhora Terezinha Maria, sr. Jonas Borges primeiramente agradeceu 
aos elogios recebidos e em seguida, explicou como o aparelho opera sempre em uma 
determinada temperatura, quando o motor for religado, ele trabalhará mais para chegar 
a temperatura necessária compensando o que foi economizado durante a noite. 
Segundo dados técnicos, desligar o aparelho durante a noite e religar pela manhã não 
ajuda a economiza energia elétrica. 

 
3- Em resposta ao aluno Lucas Gabriel Ferreira de Morais, sr. Jonas Borges informou 

que a cobrança do custeio de Iluminação Pública – CIP, se dá pela quantidade de 
lâmpadas e suas potências dentro do município, fechando o mês, a empresa faz uma 
fatura única para todas as lâmpadas ligadas. No caso da cidade de Uruana, a CHESP 
substituiu 790 lâmpadas de potência menor, o consumo teve uma redução de 20 por 
cento na fatura de energia elétrica.  Sobre os impactos ambientais causados pelas 
construções de usinas, sr Jonas Borges, fez um breve comentário do funcionamento 
das usinas, e que no mundo todo se considera como renováveis, a água que gera a 
energia, serve para outras atividades. 

4- Respondendo a aluna Dayane Moreira de Miranda, sr. Jonas Borges frisou as 
informações sobre o custei de iluminação pública. Em relação as bandeiras tarifárias, 
são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
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5- Em resposta a coordenadora sra. Denise Gonçalves Canedo, sr. Jonas Borges 
reafirmou o que havia dito anteriormente, dizendo que as lâmpadas LED são as que 
mais economizam energia, visto que a voltagem é menor, diferente das lâmpadas 
repelentes que tem baixa luminosidade pois são amareladas e o consumo é o mesmo 
da LED. 

 
6- Em resposta ao aluno Marcos Almeida, sr. Jonas Borges informou que se o carregador 

permanece ligado na tomada, continuará consumindo energia, alertou quanto ao risco 
de incêndio provocado pelo aquecimento do aparelho. 

 
7- Respondendo ao Conselheiro Sr. Geraldo Camargo, sr. Jonas Borges informou que a 

medida que se economiza energia, a demanda para geração é menor. Sendo assim 
alguma fonte de geração pode ser desligada, como por exemplo as termelétricas, que 
tem um custo muito alto para produção de energia. Explicou que nos últimos 03 (três) 
meses devido à falta de chuva foi necessário o uso das termelétricas tendo um custo 
muito alto, custo esse que é repassado ao consumidor. Enfatizou a importância do 
consumo consciente e a necessidade de economizar energia elétrica. 
 

10) Encerramento: Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Gleidson Caetano da Silveira 
Pinto, agradeceu a presença de todos os presentes e passou a palavra para a Diretora do 
Colégio, sra. Keide Rosa que fez seus agradecimentos e convidou a coordenadora pedagógica 
sra. Denise Gonçalves para fazer uma Oração do Pai Nosso. Após foi oferecido um lanche a 
todos. Eu, Gleidson Oliveira Borges, Secretário-Executivo do Conselho, que esta lavrei, assino 
com o Presidente da reunião, sr. Gleidson Caetano da Silveira Pinto e que após ser aprovada, 
será devidamente assinada pelos Conselheiros presentes em reunião. Ceres, 22 de novembro 
de 2017. 
 
 
 
 
 

  
Gleidson Caetano da Silveira Pinto 

Presidente do ConCHESP 
Gleidson Oliveira Borges 

Secretário - Executivo 
 
 
 

 


