
 
CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. 
 

ATA Nº. 08/2019– REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
CONSUMIDORES DA ELETROCAR NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
No dia 4 de novembro de 2019, atendendo a convocação, realizou-se a oitava reunião 
do Conselho de Consumidores da ELETROCAR no ano de 2019, no horário das 
18h30min às 21h30, em convocação ordinária, sob a presidência do Conselheiro 
Aírton Luís Panazollo, Presidente e representante titular da Rural e que contou 
também com a presença do Sr. Joel Rodrigues da Silva, representante titular da classe 
Industrial, do Sr. Gilvane Pedrolo, representante da Defesa do Consumidor 
PROCON, o Diretor Administrativo Financeiro da ELETROCAR, Sr. Jonas Lampert 
e  do Sr. Fernando Luiz Vanin, Secretário-Executivo do conselho de Consumidores. 
A) Foi lida e aprovada a convocação com a ordem do dia; B) Foi lida e aprovada a 
ata da reunião do dia 23 de setembro de 2019. C) Foi recebido oficio comunicando a 
substituição do conselheiro Titular da classe industrial, pela entidade ACIC, passando 
a ser titular o Sr. Joel Rodrigues da Silva em substituição ao SR. Ítalo Kircheeim, que 
passa a ser conselheiro suplente, deixando o conselho o SR. João Almeida. A 
alteração foi aprovada pelos presentes; D) O Diretor Financeiro e Administrativo da 
ELETROCAR SR. Jonas Lampert, representando o Diretor-presidente, passou 
informações a respeito dos programas de P&D e Eficiência energética: 1) P&D: 
Investimentos de aproximadamente R$ 250.000,00 em projeto de análise do impacto 
do programa de geração distribuída, em parceria coma UFSM, 2) Projeto de medição 
remota do grupo B, via sistema de comunicação de rádio, em parceria coma UFSM e 
a distribuidora MUX, 3) Eficiência Energética: no momento não há projetos em 
execução, mas o valor máximo de investimento para 2020 será de aproximadamente 
R$ 650.000,00 . E) Foi repassada da realização de audiência pública nº 40/19 e 
consulta pública 25/2019 referente a Geração distribuída, pela ANEEL, em Brasília 
no dia 07/11/2019. Nada mais tendo a tratar, o Presidente em exercício agradeceu a 
todos pela participação, encerrando a reunião. Ata que vai por mim, secretário-
executivo e pelo Presidente em exercício assinada.  
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