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 MME trabalha com a perspectiva 
de bandeira verde até o fim do ano
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 Na reunião do dia 18 deste, o 
Conselho de Consumidores da 
Empresa Luz e Força Santa Maria, 
teve uma notícia surpreendente na 
prestação de contas no período de 
2017 a 2021, quando economizou 
mais de R$ 460 nos últimos 5 
anos.
O Cocsama foi criado em 2 de 
dezembro de 1993, em 
cumprimento ao art. 13 da Lei nº 
8.631/1993, sendo atualmente 
regulamentado pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 451/2011.

O Ministério de Minas e Energia 
anunciou o fim da bandeira de 
escassez hídrica. A partir do dia 
16 de abril, a bandeira será verde 
para todos os consumidores de 
energia.
Segundo informações da pasta, 
com a alteração, a conta deve ter 
redução de cerca de 20% a partir 
do próximo mês.
O Governo Federal afirmou que 
“em 2021, o Brasil enfrentou a 
pior seca já registrada na história, 
mas os reservatórios estão muito 
mais cheios que no ano passado e 
o risco de falta de energia foi 
totalmente afastado.”

Conselheiros do Cocsama 
participaram do XXIII

 Encontro dos Conselhos de 
Consumidores  da Região Norte

Com a proposta de discutir a questão da energia elétrica e as 
tarifas dos consumidores, foi promovido nos dias 31 de março e 
1º de abril, o XXIII Encontro dos Conselhos de Consumidores da 
Região Norte, no auditório do Hotel Radisson Maiorana. 
Durante os dois dias do encontro de forma presencial, aconteceu 
debates e palestras sobre o setor de energia elétrica do país, e 
também contou com a presença do presidente do  Conselho de 
Consumidores da Empresa Luz e Força Santa Maria, Ademir 
Antõnio Freitas da Silva e o representante da Classe Rural, 
Acácio Franco.

O Conselho de Consumidores da 
Empresa Luz e Força Santa Maria 
(Cocsama), realizou no dia 28 de 
março de 2022, às 19 horas, no audi-
tório do Plenotel, situado na rua Pedro 
Epichin, n.º 19, centro, em Colatina, a 
audiência pública n.º 01/2022, atri-
buída pela Resolução Normativa n.º 
963, de 14 de dezembro de 2021, da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
–  ANEEL.

O objetivo da audiência pública foi 
abordar a representatividade das enti-
dades representativas que se mani-
festem interesse em compor o Con-
selho, apresentar os candidatos indi-
cados e tratar de assuntos ligados ao 
fornecimento de energia elétrica, tais 
como o atendimento ao consumidor, as 
tarifas aplicadas e a adequação dos ser-
viços prestados pela Empresa Luz e 
Força Santa Maria S.A. 

A abertura do evento foi feita pelo 
presidente do Conselho de Consumi-
dores da Empresa Luz e Força Santa 
Maria, Ademir Antônio Freitas de 
Souza, que discursou sobre a impor-
tância do Conselho, que representa no 
momento mais de 110.000 consu-
midores em 11 municípios do Estado 
do Espírito Santo, onde a Empresa Luz 
e Força Santa Maria, distribui energia 
elétrica de forma responsável e de qua-
lidade.

O presidente do Cocsama, falou 
ainda para os presentes sobre as reu-
niões do Conselho, que acontece de 
acordo com o calendário de 2022, do 
Cocsama.

Para finalizar, o presidente agra-
deceu a presença de todos, e lembrou 
que o Conselho possui um informativo 
que aborda conteúdo do Conselho e do 
setor de  energia elétrica.

Já o engenheiro da Empresa Luz e 
Força Santa Maria e o Executivo do 
Cocsama Alexsandre Leite Ferreira, 
apresentou em vídeo a história da fun-
dação da Empresa Luz e Força Santa 
Maria, em 1959, pelo empresário Hen-
rique Nunes Coutinho, que distribui 
energia elétrica de qualidade para a 
região.

Ainda na audiência pública, o en-
genheiro da ELFSM, apresentou 
dados robustos de investimentos em 

Cocsama promoveu audiência pública em Colatina

rede elétrica pela empresa, em 11 mu-
nicípios do Estado.

Alexsandre Leite Ferreira, lem-
brou ainda, que a empresa conquistou 
o 3° lugar no Prêmio Abraconee 2020, 
que avaliou o nível de transparência 
contábil da ELFSM e também foi 
eleita, pelo terceiro ano consecutivo, a 
melhor ouvidoria do Brasil pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel).
A  Empresa Luz e Força Santa Maria 

fornece energia elétrica aos municípios de 
Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, São 
Gabriel da Palha, Vila Valério (somente o 
distrito sede), São Domingos do Norte, 
Governador Lindenberg, Colatina, Mari-
lândia, São Roque do Canaã e Santa Teresa 
(distritos de Santo Antônio do Canaã, São 
João de Petrópolis e 25 de Julho).

Presidente do Cocsama, Ademir Freitas e o engenheiro da ELFSM Alexsandre Ferreira.

 Membros do Conselho nas laterais, e no centro, o presidente do Cocsama, Ademir Freitas. .
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Calendário de Reuniões Ordinárias - Ano de 2022              
        

DATA                         HORÁRIO                           

09 de Maio                                     15hs

11 de Julho                                     15hs

08 de Agosto                                 15hs

10 de Outubro                               15hs

21 de Novembro                           15hs

12 de Dezembro                           15hs
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Ademir A. Freitas da Silva
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Governo Federal antecipa o fim
da Bandeira Escassez Hídrica

Conselheiros do Cocsama participaram do XXIII Encontro 
dos Conselhos de Consumidores da Região Norte

O governo decidiu antecipar em 
15 dias o fim da bandeira escassez 
hídrica, que deixará de existir no  
dia 15 de abril de 2022. A decisão 
foi tomada pelo Comitê de Moni-
toramento e anunciada em nota 
pelo Ministério de Minas e Energia 
na noite de quarta-feira, dia 6 de 
abril. A partir do dia 16, foi adotada 
a bandeira verde, que não tem custo 
extra para o consumidor, que já é 
adotada na tarifa social.

O comunicado do MME saiu 
pouco depois de o presidente Jair 
Bolsonaro publicar no Twitter que 
o consumidor terá bandeira verde 
até o fim do ano, o que daria uma re-
dução média em torno de 20% na 
conta de luz.

O texto é basicamente o mesmo 
que o presidente dividiu em tópicos 
na rede social. Ele lembra que 
Brasil enfrentou no ano passado a 
pior seca dos últimos 91 anos e teve 
que adotar medidas excepcionais 
para garantir o abastecimento, mas 
o risco de falta de energia foi total-
mente afastado, com a recuperação 
dos reservatórios das usinas hidre-
létricas.

Também destacou a antecipação 
para 15 de março da operação da 
hidrovia Tietê-Paraná, mais de dois 
meses antes do planejado. Lem-
brou que o corredor hidroviário 
ficou interrompido por sete meses, 
período menor que na crise de 
2014, quando a paralisação foi de 
20 meses.

Falou ainda da recuperação do 
reservatório da usina de Furnas, 
que  fechou o mês passado com 
mais de 80% do volume útil. E 
disse que o aumento da produção 
das hidrelétricas e das fontes eólica 
e solar durante a seca “se traduzirá 
em menores tarifas para os con-
sumidores.”

O presidente do Cocsama, Ademir 
Freitas da Silva e o representante da 
Classe Rural, Acácio Franco, partici-
param do XXIII Encontro dos Con-
selhos de Consumidores da Região 
Norte, realizado nos dias 31 de março e 
1º de abril, com uma extensa pro-
gramação no Radisson Hotel Maio-
rana, em Belém. O evento foi promo-
vido em parceria entre o Conselho de 
Consumidores da Equatorial Energia 
Pará (Concepa) e a Equatorial Energia 
- PA.

No XXIII Encontro foram deba-
tido várias pautas, com temas sobre as 

dificuldades do setor elétrico nos refe-
ridos estados, tarifas hídricas,  gerador 
de energia da Região Norte junto ao 
cenário nacional e o potencial das fon-
tes renováveis, com a importância das 
discussões com melhorias para o atual 
sistema nacional de energia elétrica.

Segundo o presidente do Cocsama 
Ademir de Freitas, o XXIII Encontro 
dos Conselhos de Consumidores da 
Região Norte, foi bastante produtivo e 
colocou em pauta as transformações 
do setor elétrico no Brasil e os desafios 
para as representações dos consumi-
dores em 2022.

Os integrantes do Conselho de 
Consumidores de Energia Elétrica da 
ELFSM participaram entre os dias 31 de 
março e 1º de abril, em Belém (PA), do 
XXIII Encontro dos Conselhos de 
Consumidores da Região Norte.
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