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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ENERGIA ELÉTRICA 

06.04.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vamos fazer a abertura? Já 

deu aí. Um, dois, deu certinho. Havendo número regimental, declaro aberta a 6ª Reunião 

de Comissão Parlamentar de Inquérito - Energia Elétrica da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura. Gostaria de registrar a presença dos Srs. Deputados: Jorge Caruso, Ricardo 

Madalena, Roberto Tripoli, Delegado Olim - que sou eu, estou aqui –, Cezinha de 

Madureira, grande, João Paulo Rillo. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputado 

Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Para pedir a dispensa da leitura 

da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Estando os senhores deputados de acordo com essa dispensa da 

leitura da ata, considero então como aprovada. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputado 

Tripoli. 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Eu pediria a suspensão por dois minutos 

para conversar com os colegas, porque houve a falta do Secovi e eu queria ver se 

buscaríamos um consenso a respeito do encaminhamento. Eu pediria a suspensão por 

dois minutos, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É regimental. Vamos 

dispensar. 

 

* * * 

 

A sessão é suspensa por dois minutos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu vou ler um ofício aqui 

para solicitarmos a presença de algumas pessoas que fazem parte, interessam à nossa 

CPI. Uma empresa que já tem convênio aqui, nós vamos chamá-los aqui. Vou 

rapidamente dar uma leitura aqui: “Solicito a esta digna Comissão Parlamentar de 

Inquérito, CPI da Energia Elétrica, que se designe a providenciar a convocação dos 

seguintes representantes do setor de energia. O Sr. Britaldo Pedrosa Soares, 

representante da AES Eletropaulo; e o Sr. Julian Nebreda, representante da AES Brasil, 

para prestarem esclarecimentos e informações em face dos serviços prestados pelas 

concessionárias de energia elétrica do estado de São Paulo com fruto do artigo 13”. 

E temos o segundo ofício. Vou ler o segundo também, que é o ofício 20. “Solicito 

a essa digna Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI de Energia Elétrica, que se 

designe a convocar a providenciar a convocação dos seguintes representantes do setor 

de energia. Sr. Danilo de Sousa Dias, diretor comercial e de relações institucionais do 

Grupo Energisa; Sr. André Moreira, diretor de operações da Elektro; Sra. Christiane 

Fernandes, diretora de relações institucionais da Elektro; Sr. Tiago Ferreira Guth, 

diretor de operações da CPFL; Sr. Hélio Puttini, diretor de relações institucionais e 

assuntos regulatórios da CPFL; Sr. Miguel Nuno Ferreira de Setas, diretor presidente da 

EDP Bandeirante; Sr. Michel Itkes, diretor de operação da EDP Bandeirante; Sr. 

Marcos Scarpa, diretor de relações institucionais da EDP Bandeirante; Sr. Saulo Pereira, 

diretor de operações da AES Eletropaulo; Sr. Paulo Camillo Penna, diretor de relações 

institucionais e assuntos regulatórios da AES Eletropaulo, para prestar esclarecimentos, 

informações e falar dos serviços prestados pelas concessionárias. Vamos pôr em 

discussão. 
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Todos estão de acordo aqui? Vou pôr em discussão a votação. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os requerimentos. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovados, 

os requerimentos. 

Gostaria de convidar e, primeiro, agradecer ao diretor presente da Arsesp que aqui 

se encontra, para que por gentileza sente-se aqui. Sr. José Bonifácio Sousa Amaral 

Filho, desde já todos os deputados agradecem sua presença, é da Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. O senhor tem o tempo que for possível 

para o senhor explanar aqui e os deputados depois farão as perguntas pertinentes ao 

caso. Obrigado. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Boa tarde a todos. 

 

O SR. - Seu nome é Paulo? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não, eu sou José 

Bonifácio de Sousa Amaral Filho, presidente da Agência Reguladora. O Paulo 

Albuquerque, que está aqui, é da... 

 

O SR. - O senhor faça a sua apresentação, obrigado. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Pois não. Muito 

obrigado. Cumprimento o vice-presidente da CPI de Energia Elétrica, Delegado Olim, 

presidindo os trabalhos, e, na pessoa dele, cumprimento todos os deputados, agradeço o 

convite. 

Meu nome é José Bonifácio de Sousa Amaral Filho, sou economista, diretor de 

regulação econômico-financeira e de mercados da Agência Reguladora de Saneamento 

e Energia do Estado de São Paulo desde outubro de 2013, respondendo pela presidência 

da agência desde maio do ano passado. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma 

apresentação mais institucional, mais geral, e em seguida, o Paulo Albuquerque, é 

engenheiro e economista, vai falar com mais detalhes sobre a questão da energia elétrica 

e das fiscalizações. Ele é o encarregado e eu, o superintendente. 

Rapidamente. A Arsesp é uma agência criada em 2007; ela sucedeu a antiga 

Comissão de Serviços Públicos de Energia do estado de São Paulo. Em 2007, a Arsesp 
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foi criada como uma agência multissetorial. Quais são as atribuições da Arsesp? Ela 

regula e fiscaliza a distribuição de gás canalizado no estado de São Paulo. A 

distribuição de gás canalizado é uma atribuição do estado de São Paulo e dos Estados. 

Ela também, por convênio, regula e fiscaliza os serviços de saneamento. Saneamento é 

uma atribuição dos municípios, mas existe convênio e os municípios, por meio de 

convênio, delegam a competência de regulação e fiscalização para a Arsesp. E ela 

também faz a fiscalização –apenas a fiscalização - dos serviços de distribuição de 

eletricidade por uma delegação da Aneel, porque o serviço de energia elétrica é uma 

competência da União. Então, se pudesse passar, temos ali aquele slide mostrando que 

na própria Constituição Federal diz-se que compete à União explorar diretamente ou por 

autorização, concessão e permissão os serviços e instalações de energia elétrica e 

compete privativamente à União legislar também sobre águas, energia, etc. A Arsesp é 

uma agência multissetorial, a competência específica dela é para o gás canalizado; por 

delegação dos municípios, ela faz a regulação e fiscalização do saneamento e por 

delegação da Aneel, ela faz exclusivamente a fiscalização; toda a regulação do setor de 

energia elétrica, seja na geração, na transmissão, na distribuição de energia elétrica é de 

competência federal, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos um convênio 

com a Agência Nacional de Energia Elétrica, em que ela transfere as atribuições de 

fiscalização. Todas as fiscalizações são previamente programadas e aprovadas pela 

Aneel, então a agência não tem a autonomia para fazer a fiscalização que ela queira. Ela 

pode sugerir à Aneel em alguns casos e, havendo a concordância da Aneel, ela pode 

fazer uma fiscalização da energia elétrica. 

Aqui, rapidamente um organograma da nossa agência. Nós temos dois conselhos, 

um de orientação de energia e um de orientação de saneamento. Uma diretoria colegiada 

com cinco membros; todas as decisões são colegiadas. Temos uma diretoria de relações 

institucionais, regulação econômico-financeira, regulação e fiscalização de saneamento 

básico, regulação e fiscalização de energia elétrica e regulação e fiscalização do gás 

canalizado. É uma autarquia em regime especial com autonomia decisória, 

administrativa, orçamentária e financeira. Os recursos provêm do pagamento da taxa de 

regulação, controle e fiscalização, que é 0,5% da receita líquida anual das 

concessionárias de gás e de saneamento. 

No próximo slide, os nomes dos diretores. Dr. Paulo Góes, que está aqui presente, 

relações institucionais; eu, regulação econômico-financeira e de mercados, respondo 

pela presidência; sempre um dos diretores assume o papel de presidente. Regulação do 
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saneamento, Dr. Hélio Cruz; regulação do gás, era Dr. Antônio Luiz, que saiu, é um 

cargo que está vago, Paulo Góes está respondendo pelo cargo; e o diretor de regulação e 

fiscalização de energia, que é o Dr. Marcos Peres Barros, que foi convocado e não está 

presente porque fez uma cirurgia ontem e está, então, em licença médica. Deve 

reassumir dentro de dez dias. 

Aí, os objetivos da agência: assegurar o cumprimento do contrato de concessão e 

o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; estimular o aperfeiçoamento constante 

e a universalização dos serviços prestados juntando qualidade, eficiência e modicidade 

tarifária; e proteger os interesses e direitos dos usuários, compatibilizando isso com o 

poder concedente e os prestadores de serviço, que são as empresas. 

Na área de saneamento básico, as três áreas da atuação da Arsesp, existem três 

prestadores de serviço. A principal é a Sabesp; são 279 municípios atendidos pela 

Sabesp, dos quais nós temos a tarefa de regulação e fiscalização; um é o município de 

Santa Gertrudes, que é atendido pela Odebrecht Ambiental; e um município de 

Mairinque, que é atendido pela Saneaqua Mairinque, uma composição entre Sabesp e 

Odebrecht. 

Na área de gás canalizado, três prestadores de serviço. Essa é a nossa atividade, 

digamos, precípua, porque pertence ao Estado. Nós temos a Comgás, que atende a 

Capital, Baixada Santista e Vale do Paraíba; nós temos na região mais norte do Estado a 

Gás Brasiliana Distribuidora, controlada pela Petrobrás; e temos na região sul do Estado 

a Gás Natural São Paulo Sul, controlada pelo grupo espanhol Fenosa. 

Na energia elétrica, que nos interessa diretamente, existem, no estado de São 

Paulo, 14 distribuidoras que atendem todo o Estado fazendo distribuição de energia 

elétrica mais 12 permissionárias, basicamente as cooperativas de eletrificação rural. E 

também são fiscalizadas 1031 pequenas centrais hidrelétricas ou pequenas centrais 

térmicas. Esse número é muito grande, porque, por exemplo, uma usina de açúcar e 

álcool que tenha lá uma pequena cogeração ou um pequeno produtor de eletricidade, 

uma usininha pequena a diesel, também é fiscalizada. Então, nossa atribuição é 

basicamente na área de distribuição de eletricidade; não estão incluídas aqui nem 

geração nem transmissão grandes. Em energia elétrica, nós temos 645 municípios 

atendidos, vale dizer, todos os municípios do estado de São Paulo; 44 milhões de 

usuários com 18 milhões de unidades consumidoras, aproximadamente. O gás 

canalizado é bem menor, são 143 municípios e cerca de 1 milhão de unidades 

consumidoras. No saneamento básico, como eu disse, 281 municípios conveniados; 22 
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milhões de usuários. São 7.3 milhões de ligações de água e 5.7 milhões de ligações de 

esgoto. 

Próximo slide. Nós mostramos aqui a área de atendimento ao consumidor da 

Arsesp. Ali está representado como é o processo de reclamação dos consumidores. 

Quando um usuário tem alguma reclamação, ele deve se dirigir primeiramente à 

empresa; é obrigação da empresa atender o usuário e dar uma solução para o seu caso. 

Se ele não for atendido adequadamente, ele pode recorrer à ouvidoria da empresa, que 

também é uma instância obrigatória. Depois disso, se ainda não tiver sido satisfatório o 

atendimento, ele pode se encaminhar ao SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário da 

Arsesp, que é, digamos, a terceira instância, e também pode usar a ouvidoria da Arsesp 

como quarta instância. 

No próximo slide, estamos mostrando o número de manifestações, de contatos 

feitos com o Serviço de Atendimento ao Usuário da Arsesp no ano de 2015. Foram 417 

mil manifestações, mas as manifestações incluem, por exemplo, pedido de informações, 

esclarecimentos, sugestões e reclamações. Então, de um total de 417 mil manifestações, 

96% se referiam a manifestações em relação à energia elétrica. Se tomarmos as 

reclamações, em vez de 417 mil, são 56 mil reclamações, cerca de 12%. Dessas 56 mil 

reclamações, 88%, quase 90%, foram reclamações referentes ao setor de energia elétrica 

no qual, como eu disse, atuamos por delegação de competência da agência federal, a 

Aneel. Cerca de 10% dessas reclamações, das 56 mil, se referiam ao serviço de 

saneamento e 1,3% ao serviço de gás canalizado. Então, praticamente 9 de cada 10 

reclamações recebidas pelo SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário da Arsesp, se 

referem ao setor de energia elétrica, à distribuição de energia elétrica. 

No próximo slide - essa apresentação já foi deixada aqui para cópia dos senhores, 

à disposição para divulgação do que for necessário - nós temos, por assunto, as 

reclamações de energia elétrica. Desse total de reclamações, cerca de 40 mil e poucas, a 

maior parte delas, em 2015, 1 de cada 4 reclamações, 25,5%; 12.304 reclamações em 

2015 feitas ao SAU da Agência Reguladora se referiam à falta de energia elétrica. Cerca 

de 1 em cada 6 reclamações, ou 14,8%, se referiam a reclamações sobre variação de 

consumo registradas nas contas de energia elétrica. E 1 de cada 10 reclamações, 9,6%, 

ressarcimento de danos elétricos. Em geral, quando você tem muita interrupção de 

fornecimento, podem ocorrer variações de tensão que acabam podendo provocar, 

quando a energia elétrica é restabelecida, queima de aparelhos, assim como quando se 

tem descargas atmosféricas, raios, etc. e por ocasião de ventos e tempestades. Então, 
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quanto mais interrupções, em geral, tem um certo acompanhamento. Do resto das 

reclamações, 8,3% das reclamações, 1 em cada 12, atraso na ligação de energia elétrica; 

atendimento telefônico da concessionária; o faturamento não ter sido feito por medição, 

mas por uma média, porque houve algum impedimento de acesso ao medidor; 

cobranças indevidas que o consumidor estranha na conta, 3%, ou seja, 1 de cada 30 

reclamações é disso; apresentação e entrega da fatura e prazos de religação normal. 

Então, o que se concentra aqui? De 40 a 50% das reclamações são referentes à falta de 

energia, um quarto das reclamações; variação de consumo, 15% das reclamações; e 

ressarcimento de danos em aparelhos elétricos. 

O próximo quadro mostra a curva da evolução das reclamações mais frequentes. 

Aquela linha vermelha se refere à variação de consumo do setor de distribuição de 

eletricidade; a verde, ressarcimento de danos elétricos; e a azul, são as reclamações 

referentes à falta de energia. Se os senhores observarem, nos meses de janeiro, fevereiro 

e março, aquela linha azul apresenta no início do ano números mais elevados, depois 

temos o período seco, que vai de abril até agosto; nesse período seco, como não tem 

muito fenômeno atmosférico e climático, você tem menos interrupções de energia por 

chuva, vento ou outros eventos. Com a volta da estação das chuvas de setembro a 

dezembro, aí é o momento de grande elevação das reclamações, que começam em 

setembro. O ano passo, setembro, outubro, novembro e dezembro tiveram um número 

razoavelmente elevado de reclamações. Em dois meses - chegaram a ficar quatro meses, 

na verdade: janeiro, setembro, novembro e dezembro - próximo de 2 mil reclamações 

no nosso Serviço de Atendimento ao Usuário que, como eu disse, é a terceira instância. 

A primeira e a segunda são o Serviço de Atendimento ao Consumidor da própria 

concessionária ou a ouvidoria da concessionária. 

No quadro seguinte, nós trouxemos para os senhores as reclamações por 

concessionária das 14 concessionárias existentes. Nós tivemos um total de 48.262 

reclamações em 2015. Este quadro está apresentado de modo a considerar o tamanho da 

concessionária e o índice de reclamações para cada 10 mil unidades consumidoras. Se 

colocássemos em valores absolutos, claro que uma distribuidora que tivesse muitas 

unidades teria mais reclamações que a outra. Então, nós colocamos aí um indicador: 

número de reclamações por 10 mil consumidores. Segundo essa hierarquia, a 

concessionária AES Eletropaulo teve 37 reclamações para cada conjunto de 10 mil 

consumidores; a CPFL Piratininga, 26 reclamações; a Bragantina, 22; Caiuá, 22; 

Bandeirante, 22,01; e a CPFL Paulista, 19,73. A Elektro, 19,34; CPFL Sul Paulista, 
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Jaguari, todos vão caindo até chegar à CPFL Leste Paulista e a Nacional, um pouco 

mais de seis reclamações por 10 mil consumidores. A média de reclamações é de 26,87 

reclamações por 10 mil consumidores. Se nós considerarmos as grandes distribuidoras, 

que são a AES Eletropaulo, a CPFL Piratininga e a EDP, que constituíam a antiga 

Eletropaulo - a CPFL Piratininga e a EDP são desmembramentos da Eletropaulo, assim 

como a AES - mais a CPFL Paulista e Elektro são as grandes distribuidoras do estado 

de São Paulo. A média delas é 25. AES Eletropaulo tem 37, está 50% acima da média; 

CPFL Piratininga, 26; EDP, 22; Elektro e CPFL Paulista estão com, respectivamente, 

19 e 20, abaixo desta média. 

O quadro seguinte representa a evolução, de 2011 a 2015, do número de 

reclamações por 10 mil unidades consumidoras por concessionária. Como você pode 

ver no gráfico ou nos números que estão ali embaixo dos gráficos, houve de fato um 

grande aumento do número de reclamações por 10 mil unidades consumidoras de 2014 

para 2015. 2014 é a penúltima barrinha, aquela barrinha verde; 2015 é aquela barra cor 

de tijolo, um vermelho mais escuro. Então, percebemos que para praticamente todas as 

concessionárias houve um aumento razoável. No caso da Eletropaulo, de 24 para 37 

reclamações por 10 mil consumidores; no caso da CPFL Piratininga, de 17 para 26; no 

caso da Bragantina, de 7 para 22; Caiuá, 5 para 22 reclamações por 10 mil 

consumidores; EDP, de 13 para 22; CPFL Paulista, de 10,88 para 19; Elektro, de 11 

para 19. Enfim, vocês percebem que há uma mudança muito forte das reclamações, e 

por falta de energia. Devemos lembrar também que houve fenômenos importantes de 

variações e tempestades muito rápidas, que também influenciaram os fenômenos 

observados no ano passado. 

Aqui, finalmente, apenas para falar que o nosso principal canal de atendimento ao 

consumidor, mais de 90% das ligações, é por meio dos contatos, de telefone. Mas temos 

também e-mail, formulários, a ouvidoria; ele pode ser atendido presencialmente na sede 

da agência, que é ali na Avenida Paulista, ou por carta. Aqui estão os telefones de 

contato, seja para energia elétrica, gás canalizado ou saneamento. Além disso, a Arsesp 

tem também uma ouvidoria, então além do Serviço de Atendimento ao Usuário, acho 

que é a única agência do Estado que tem um serviço de atendimento ao usuário, e a 

ouvidoria. A ouvidoria tem a função não só de receber eventuais contatos de usuários 

que não se sentiram satisfeitos com o SAU, mas também todos os aspectos da vida da 

agência, sejam internos - reclamações de funcionários, etc. - seja externo, sob qualquer 

tipo de área de atuação da agência. Então, nós temos duas instâncias na própria agência 
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que atendem o próprio consumidor. Aí está o nosso telefone e o e-mail para contato da 

ouvidoria da Arsesp, e também o nosso canal de relacionamento exclusivo com 

prefeituras que foi criado, especialmente no caso de qualquer contato com os 

municípios que seja necessário. 

É isso, fico à disposição. Agradeço aos senhores pelo convite e, da minha parte, 

encerrei toda a exposição para qualquer tipo de pergunta e o Paulo Albuquerque, que é 

da superintendência de fiscalização, está à disposição, deputado, para falar o que for 

necessário. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente, agradeço a 

presença do presidente, Sr. José Bonifácio de Sousa Amaral Filho. Só um minutinho, só 

para informar, Caruso, que a justificativa de ausência da Secovi é que foi avisado em 

cima da hora, incompatibilidade de agenda, assinada pelo presidente Flávio Amaury. 

Então, só para justificar a ausência da Secovi. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputado Jorge 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sr. Presidente, antes de mais nada, eu tive 

alguma dificuldade em acompanhar, porque eu não enxergo a letrinha ali em cima. Não 

sei se foi fornecido ao senhor. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Nós deixamos a 

cópia da apresentação para ela. É que realmente a tela é pequena. Eu também sofri um 

pouco aqui, porque trouxe óculos para ver de perto. Eu tinha uma para acompanhar. 

Peço desculpas, nós poderíamos ter pedido para disponibilizar cópias a todos; eu não 

imaginava que fosse pequena a tela aqui. 

 

O SR. - Uma pergunta, um esclarecimento. O orçamento da Arsesp é formado de 

que forma? 
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - A Arsesp tem 

basicamente duas fontes de recursos. Uma é a cobrança da taxa de regulação, controle e 

fiscalização do serviço; ela regula. Essa taxa corresponde a 0,5% da receita líquida 

anual das concessionárias de saneamento e gás canalizado, que ela regula. 

Então, no caso do saneamento e do gás canalizado, a Sabesp, Odebrecht ambiental 

e Saneaqua, pegam a receita líquida dos serviços, descontam PIS/COFINS e têm que 

recolher 0,5% desse valor líquido para a agência em duodécimos, em 12 parcelas. E no 

caso das empresas de gás canalizado também: elas calculam a receita, descontam o 

ICMS, o PIS/COFINS, e recolhem também 0,5% da agência em duodécimos, fixado em 

dezembro de um ano e recolhido de janeiro a dezembro do ano seguinte. Essa é a 

principal fonte de recursos. 

 

O SR. - Que corresponde a quanto, no ano? Essa é uma fonte exclusiva do Estado. 

Essa corresponde a quanto, ao ano? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Eu não tenho o 

número exato aqui, mas eu acho que está por volta de 180 milhões, talvez, deputado. 

 

O SR. - 180 milhões, o orçamento-ano da Arsesp? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Nós temos aí 

também uma parte dos nossos recursos que eu devo ter anotado aqui, porque era o que 

eu pedi para anotar. Deve estar ali. Desculpe, que vem da Aneel. Uma parte dos nossos 

recursos vem por meio de um convênio com a Aneel e ela nos repassa recursos para 

pagar os serviços prestados de fiscalização. 

 

O SR. - Perfeito, era isso que eu queria saber, qual o orçamento que é proveniente 

do Estado em números e qual o orçamento proveniente dessa parte federal, digamos 

assim, já que é um repasse? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Você sabe o 

número, Paulo? São 6,5 milhões anuais. O recurso repassado pela Aneel é calculado 

com base naquelas tarefas que são atribuídas à agência e que são valorizadas. É feito um 
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orçamento daquilo e ela repassa os recursos suficientes para cobrir a estimativa de 

custos que serão... 

 

O SR. - Mas a Aneel ganha das concessionárias em torno de 40 e... A Aneel 

recebe quanto das concessionárias paulistas? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Ela recebe uma 

coisa chamada taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica. 

 

O SR. - Perfeito. E ela paga uma comissão para vocês, é isso? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Na verdade, ela 

paga um valor correspondente ao orçamento do que vai ser transferido para a Arsesp. 

Então, ela faz para cada tipo de atividade - fiscalização técnica, fiscalização econômico-

financeira ou outras atividades - um orçamento e em cima desse orçamento, ela repassa 

os recursos para a agência para cobrir as despesas que provoca. 

 

O SR. - Mais uma curiosidade. Eu recebi uma informação aqui que o setor 

elétrico arrecada para a Aneel cerca de 42 milhões e cerca de 6,5 milhões retornam para 

a Arsesp. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Isso. Ela arrecada 

na cidade de São Paulo um valor bem maior, porque são todas as servidoras que pagam 

também um percentual da sua receita líquida para a agência. 

 

O SR. - Perfeito. Então, ela recebe 42 para fazer o serviço e terceiriza por 6. 

Quantos funcionários a Arsesp tem para fiscalizar? Mais de mil empresas pequenas e as 

grandes aqui no estado de São Paulo? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Ali não são mil 

empresas, são mil instalações; e não é todo ano. A Arsesp tem hoje 152 funcionários e 

cerca da metade desses funcionários - alguns em tempo integral, outros em tempo 

parcial - acabam prestando... 
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O SR. - Esses 150 são exclusivos para o setor elétrico? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não, são 

funcionários nossos, da agência. 

 

O SR. - Então quer dizer que com 152 vocês fiscalizam todo o gás, todo o 

saneamento básico dos 600 e tantos municípios e todos os mil postos de energia? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Sim, esse é o 

número de funcionários. Nós estamos inclusive solicitando. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pessoal aí em cima, 

silêncio, por gentileza. Aí em cima, na cabine, por gentileza. 

 

O SR. - Sendo que dos 152, nem todos são em tempo integral? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não, os 

funcionários trabalham em tempo integral. Alguns trabalham em atividades voltadas 

exclusivamente para atendimento da Aneel e uma parte deles trabalha em tempo parcial; 

além das suas atribuições para o saneamento e para o gás canalizado, fazem algumas 

coisas para a Aneel. Por exemplo, tem funcionários na minha diretoria de regulação 

econômico-financeira que à par de fazer alguns serviços referentes à área econômico-

financeira, a fiscalização econômica e financeira do gás ou do saneamento, também 

fazem serviços para atividades da Aneel. Então, eles estão em tempo parcial nesse 

sentido: dedicam uma parte do seu tempo também para o atendimento da Aneel. 

 

O SR. - Agora, quantos funcionários exclusivos para o setor elétrico? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - 27 na 

superintendência de energia. 

 

O SR. - Para o Estado inteiro? Há alguns números aqui pertinentes às multas que 

foram aplicadas aos atos de infração que foram aplicados pela Arsesp. 
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - O Paulo 

Albuquerque, que está ali, na apresentação tem os valores todos. 

 

O SR. - Sr. Paulo, por favor, venha aqui junto. Assim é bom, que o senhor vai 

respondendo. Aliás, o senhor também vai expor também, o senhor trouxe um material. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Ele tem uma 

apresentação em que trouxemos todas as informações para deixar à sua disposição, ao 

seu dispor. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vamos esperar só. Assim, 

para não perder tempo, para não precisar de ajuda para responder aqui. 

 

O SR. - Essa apresentação vai ser por slide também? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Também. 

 

O SR. - Há cópia para todos os deputados aí? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Cópia em papel, não. 

 

O SR. - Eu tenho mais uma pergunta só antes dessa apresentação, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não enxergo nada. Isso é 

duro de enxergar; é ruim, isso aí. É tudo ruim. 

 

O SR. - Vou aguardar então a exposição do setor de fiscalização. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O senhor, por gentileza. 

Primeiro, já agradeço sua presença, Sr. Paulo. Rapidamente, para que possamos fazer 

algumas perguntas aqui, porque também muitas coisas que eu vi são da parte do senhor. 

Fique à vontade aí. Por gentileza. 

Paulo Fernandes. Só para informar, o senhor, por gentileza, fala o seu cargo para 

que as pessoas saibam quem o senhor é? 
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O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Paulo Fernando Cunha Albuquerque. Eu 

sou superintendente de assuntos energéticos da Arsesp. Também agradeço o gentil 

convite dessa Comissão, aos nobres deputados e ao público presente, também. Boa tarde 

a todos. Por favor. 

Em energia, nós fiscalizamos não só parte das empresas distribuidoras de energia, 

que são 14 empresas, como também as cooperativas de permissionários, ou seja, são 

pequenas empresas cooperativas que, no alvorecer do século passado, se constituíram, 

geralmente junto a fazendeiros e munícipes, para prestar o serviço de energia elétrica 

local. Nós temos 12 permissionários registrados pela Aneel no estado de São Paulo. Nós 

temos cota autorizada, ou seja, são tão pequenas que a Aneel não colocou como 

permissionária; são muito pequenas e não são objetos de fiscalização. Nós também 

fiscalizamos as pequenas centrais hidrelétricas do estado e pequenas centrar 

termoelétricas. É um conjunto de 1031 pequenas centrais sujeitas a essa fiscalização por 

delegação da Aneel. 

O estado de São Paulo possui 18 milhões de consumidores de energia elétrica e 

nesse mapa eu mostro em colorido todas as 14 concessionárias. Todo o estado de São 

Paulo está coberto por todas elas. A maior representação é da Eletropaulo, no entanto, a 

área geográfica é a menor do Estado; a maior área do Estado corresponde à Elektro e à 

CPFL, que são as áreas amarelas, amarelo claro e escuro. 

Como se faz a fiscalização? A fiscalização é feita sob orientação da Aneel. A 

Aneel nos disponibiliza roteiros de fiscalização, tanto na parte técnica, quanto na 

comercial. A fiscalização pode ser uma fiscalização modalidade permanente, periódica 

ou específica. Na permanente, normalmente fiscalizamos cada empresa pelo menos uma 

vez por ano. Dependendo da fiscalização técnica comercial, nós podemos ter um ano 

comercial e, num outro ano, uma fiscalização técnica. Desculpe, periódica, no caso. A 

fiscalização permanente corresponde à fiscalização que é feita no escritório; é a 

fiscalização dos indicadores - eu vou falar bastante de indicadores aqui - que são de 

falta de energia e de níveis de tensão inadequados, basicamente. Essa fiscalização é feita 

no escritório e através desses indicadores é que são remetidos pelas empresas, 

mensalmente, à Aneel; através de um duto digital, a Aneel recebe e nos repassa os 

indicadores. E as específicas, que são fiscalizações a pedido, por exemplo, de 

promotorias, prefeituras, órgãos públicos, promotores de Justiça; e nós fazemos essa 
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fiscalização esporádica e eventual também em conjunto com o que a Aneel coloca como 

a nossa forma de fazer a fiscalização. 

Qual é a abrangência? Como já falei, 14 concessionárias e 10 cooperativas. 

Embaixo eu tenho todas as PCHs e PCTs do estado de São Paulo: 132 elétricas, 881 

termoelétricas, 1 eólica e 14 fotovoltaicas. As eólicas e fotovoltaicas são novas, ainda 

não fiscalizamos e para nós, ainda, vai ser um aprendizado de como fazê-lo. 

Já se foi falado um pouco sobre o contrato de metas da Aneel. Vocês estão 

ouvindo bem? O contrato de metas da Aneel corresponde a cinco diferentes contratos 

através do convênio da Aneel formalizado em 2011. Pagando em 2016, nós temos com 

a SFE, que é a Superintendência de Fiscalização de Eletricidade da Aneel, 3,6 milhões 

aproximadamente, que correspondem à fiscalização nas distribuidoras. Nós temos na 

parte financeira 612 mil, que corresponde àquilo que a Aneel nos repassa para fiscalizar 

registros contábeis das empresas. A SMA, corresponde à ouvidoria da Aneel e aqui ao 

nosso Serviço de Atendimento ao Usuário, num total de 1,605 milhões. Nem eu consigo 

enxergar muito bem esse número, imagina vocês. E uma pequena verba de 45 mil para 

viagens a Brasília, congressos e comitês. 

Quais são os principais objetivos da fiscalização? Identificar os fatores de prejuízo 

à qualidade de fornecimento; como qualidade, nós identificamos principalmente 

indicadores de falta de energia e níveis de tensão inadequados. Controle de agressões à 

legislação e ao contrato de concessão, ou seja, itens sujeitos a uma multa ou penalização 

por parte da Arsesp, que é levada para a Aneel e o último julgamento é pela diretoria da 

Aneel. Nós fiscalizamos tanto a parte comercial como a técnica; no comercial, quem 

manda é a Resolução 414/2010 da Aneel, que específica todos os prazos e formas de 

atendimento que cada distribuidora deve proporcionar aos seus consumidores; para a 

qualidade técnica, existe um documento chamado Prodist, que são os Procedimentos da 

Fiscalização. Esse documento é a norma brasileira que corresponde à forma como a 

energia tem que ser entregue ao consumidor. Inclusive, entra até em formato de onda e 

elementos técnicos que atualmente não são objetos de fiscalização, mas futuramente vão 

ser. Específica a forma de ressarcimento quando um aparelho elétrico do consumidor é 

danificado. 

Temos alguns temas especiais que a Aneel nos pede extraordinariamente, como a 

universalização, que hoje, praticamente, já é um assunto encerrado no estado de São 

Paulo, embora outros estados da União ainda detenham algumas ações sobre isso. Às 

tarifas subsidiadas e consumidores de baixa renda, é necessário fazer um escrutínio 
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minucioso, se os consumidores estão sendo realmente brindados com aquela tarifa que a 

Aneel fixou ou se há alguma irregularidade em questão. 

Como eu falei, são focos comerciais e focos técnicos. Nos comerciais, 

basicamente a qualidade desse atendimento comercial da empresa, ressarcimento de 

danos a terceiros, faturamento, arrecadação e contratos de fornecimento. Se a empresa 

está faturando corretamente a conta de vocês, se todos os valores são as tarifas 

reguladas pela Aneel, se o que está na tarifa é tudo aquilo que a Aneel manda estar na 

tarifa. Ligação, religação e medição; quando se pede uma ligação, você tem um prazo 

determinado pela Aneel para fazer essa ligação, que pode depender de uma vistoria ou 

não no local. Se você foi desligado por qualquer que seja o motivo, por falta de 

pagamento da conta ou outro motivo técnico, existe um prazo para a sua religação, que 

pode ser normal ou de emergência, também totalmente normatizado pela Aneel. 

Atividades técnicas: nós vistoriamos principalmente orientação e manutenção. O ano 

passado fizemos um escrutínio minucioso na atividade de manutenção das 14 

concessionárias. Estamos acabando esse ano; o nosso ano Aneel não corresponde ao ano 

fiscal, ele vai de abril a março de cada ano e agora encerramos, em março, as últimas 

fiscalizações correspondentes a 2015, iniciando em abril de 2016. Então, nosso foco 

principal em 2015 foi manutenção. Com manutenção, nós vamos a campo, verificamos 

as equipes, se estão padronizadas, se obedecem a todos os códigos de segurança, a todas 

as normas brasileiras regulamentadas. Nós verificamos a quantidade de equipes, a forma 

da qual eles se deslocam, e verificamos esses tempos; basicamente, verificamos o tempo 

em que uma equipe é acionada num determinado pedido ou reclamação, quando tem 

interrupção, o tempo que essa equipe leva para se deslocar até o local e o tempo de 

reparo. Eu vou mostrar mais adiante para vocês como esse tempo se comporta com as 

14 concessionárias no estado de São Paulo. Na engenharia, verificamos se as normas 

técnicas deles são adequadas; se todos eles têm normas técnicas atualizadas e vigentes. 

Segurança. O critério segurança é muito importante para a Arsesp, embora a 

segurança esteja mais afetada ao Ministério do Trabalho, nós não podemos deixar de 

notar que as equipes todas têm que ter os seus EPIs, ou seja, os equipamentos de 

proteção individual em dia, que estejam na norma, obedecendo às normas brasileiras; 

que todas as subestações detenham todos os AVCBs, como chamamos, que são 

autorizações de funcionamento do Corpo de Bombeiros com todos os critérios que são 

impostos pela segurança. 
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E nós verificamos, por final, a qualidade do fornecimento de energia. O que é 

objeto de penalização? O que a Arsesp pode penalizar através do convênio da Aneel e 

que é regulamentado pelo governo federal através da Aneel? 

Contrato de concessão: as empresas foram privatizadas por volta de 1998 e 1999, 

cada uma delas assinando um contrato de concessão com o Ministério de Minas e 

Energia, tendo como participante a antiga CSPE, hoje Arsesp, e Aneel. Nós verificamos 

todos esses itens desse contrato; a Resolução 414/2010, como eu mencionei, e para 

parte técnica do Prodist. 

Quais são os indicadores que o Prodist coloca para se verificar? Duração e 

frequência de interrupções por consumidor, que chamamos internamente de ICI, 

Interrupções por Consumidor. Elas são verificadas através de uma fiscalização 

específica que nós também fazemos a cada ano, é anual em cada empresa, onde 

verificamos como o sistema apropria. Como eu falei, só para vocês conhecerem, para 

cada reclamação - desculpe se estou tomando um pouco do tempo; por favor, me 

interrompam se for o caso - de falta de energia, imediatamente cai no sistema da 

empresa e o sistema pergunta: “Esse consumidor é isolado? ”, “Essa reclamação é única 

ou tem uma segunda? ”. Se houver uma segunda, uma terceira ou uma quarta, ela 

agrupa todos nisso e coloca como início da interrupção a hora que vocês reportaram. 

Por isso é importantíssimo: quando houver uma falta de energia, imediatamente ligue 

para a empresa, mande SMS. Hoje, as empresas funcionam até por WhatsApp, que é 

uma ferramenta simples e rápida; é muito importante que seja feito isso, porque acho 

que todo mundo já passou um bom tempo no telefone tentando ligar para a 

concessionária na hora da tempestade. Na hora da tempestade, não existe telefonia que 

suporte. Então, SMS e WhatsApp eu recomendo, porque é muito mais rápido; todas as 

14 concessionárias estão entrando nessa modalidade. Como eu falei, então, opção 

reportada do primeiro reclamante. Às vezes a pessoa diz: “Puxa, fiquei dez horas sem 

energia, mas a empresa reportou cinco”; talvez ninguém tenha reclamado um pouco 

antes, talvez haja um erro da empresa, aí é que entra a fiscalização. Houve um erro da 

empresa? Então, desde o início da interrupção, ele tem que deslocar uma equipe e essa 

equipe tem que reparar. Esses tempos todos nós fiscalizamos e verificamos. Se vocês 

notarem em sua conta de energia, existe um parâmetro chamado DIC FIC e DMIC; 

DIC: duração de interrupção por consumidor; FIC: frequência de interrupção por 

consumidor; e DMIC: duração máxima de interrupção por consumidor. Cada 

consumidor tem o seu número. Se vocês me perguntarem qual é o número do Estado, 
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não existe; existe o número por consumidor, que é calculado pela Aneel através de 

certos critérios. Na conta, vocês têm dois quatros: um máximo - ou seja, a partir 

daquilo, a empresa vai receber uma penalidade e pegar uma compensação a vocês - e o 

número pagão. Vocês podem comparar em cada conta de vocês se o DIC e o FIC, ou 

seja, as interrupções que ocorreram, correspondem à realidade através da conta 60 a 90 

dias depois, porque a empresa tem esse prazo para o sistema poder calcular, agregar e 

pagar uma compensação, se for o caso. Também vou mostrar um pouco dessas 

compensações e o quanto já foi pago pelo estado de São Paulo. 

Portanto, quando eu falo de objetos de penalização, estou falando de dois tipos de 

penalização. Uma é a penalização feita pela Arsesp, resguardada pela Aneel: a empresa 

pode ou não pagar; se ela não pagar, ela vai ter que entrar por medida judicial, senão ela 

entra como devedora do Tesouro Nacional. Ela pagando, essa empresa vai para o 

Tesouro Nacional. Outro tipo de penalização vai direto para o bolso de vocês, 

consumidores, que é a compensação por interrupção. Então, vocês já devem ter 

recebido; se algum de vocês teve a curiosidade de olhar na sua conta, é feita através de 

um desconto na conta de energia 60 a 90 dias após um período de grandes interrupções, 

normalmente. Porque interrupção é contada a partir de três minutos. Normalmente, as 

pessoas falam num “pisca”, quer dizer, uma interrupção breve; esse não é contado. A 

partir de três minutos é que a empresa começa a contar até o limite máximo que está na 

conta de vocês. 

Ressarcimento de danos. Eu estava falando de ação a nível de tensão; a nível de 

tensão, também. Nível de tensão é o seguinte: na conta, vocês também têm o nível de 

tensão máximo e mínimo. A qualquer transgressão a esses limites, a empresa é obrigada 

a refazer o sistema de vocês, resguardando seus aparelhos elétricos e eletrônicos, porque 

eles podem sofrer defeitos por máximo ou mínimo além desses limites. As empresas, 

trimestralmente, fazem uma medição, dita amostral, que é mandada para Aneel; dessa 

medição amostral, a Arsesp recebe os resultados, compara os limites de cada 

consumidor e certifica a empresa, se ela fez ou não a correção necessária. Se a empresa 

não fez a correção necessária, ela está sujeita a uma penalização e multa também. Por 

último, ressarcimento de danos, que acho que vai ser um assunto de bastante debate 

aqui nessa Assembleia; sobre ressarcimento de danos está estabelecido no Prodist todas 

as regras, prazos e a forma como é feito. 

As fiscalizações da diretoria de energia, geralmente é um quadro pequenininho, 

mas eu vou colocar para vocês o total. No ano de 2015, realizamos 38 fiscalizações. 
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Esse número oscila; ele já foi maior, chegou a 80, diminuiu um pouco. Por que ele 

diminui? Dois fatores: primeiro, nem toda fiscalização é igual à outra. Por exemplo, a 

fiscalização por monitoramento é uma fiscalização rápida, que se faz em menos de 30 

dias. Já a fiscalização técnica de manutenção de rede, que é o que nós acabamos de 

fazer em 2015, leva em torno de 10 dias, levando 8 a 10 técnicos. Para vocês terem uma 

ideia, eu acabei de fazer uma em uma das empresas do grupo CPFL - hoje é o 

encerramento, é a segunda semana - com uma equipe que mobilizou 12 técnicos, ou 

seja, são muito pesadas, o que justifica bastante que num ano eu faço 80 e no outro, 36; 

porque não há forma de você comparar fiscalização com fiscalização. Fiscalizações de 

PCTs e PCHs realizamos 63 esse ano; isso também já foi maior, foi 90, 54, 50, e 

finalmente, esse ano, 63. Como é feita essa fiscalização? As pequenas centrais não estão 

sujeitas ao controle centralizado, através de sistema de controle centralizado da Aneel. 

Então, são usinas normalmente particulares, algumas funcionando em regime próprio, 

para sua própria energia, e outras que vendem o excesso para a rede. Nessas pequenas 

usinas, fiscalizamos principalmente a segurança; no caso de barragem, segurança da 

barragem. Barragem é um assunto que ficou bastante em voga ano passado por 

acidentes que aconteceram. Nós olhamos com muito detalhe essa questão das barragens, 

como elas estão; muitas delas são antigas, são barragens bastante antigas, nós olhamos 

com bastante detalhe. E as usinas termoelétricas, que são geralmente grandes indústrias, 

tendo usinas a gás ou por resíduos da lavoura, folha de cana de açúcar, também olhamos 

a questão de segurança, principalmente dos empregados e terceiros envolvidos. Não vai 

dar para ler as outras atividades, mas são atividades que nos pedem promotores, 

prefeituras, associações de bairro, e nós atendemos. Todas essas outras atividades estão 

sujeitas ao escrutínio da Aneel e o amém dela para fazermos. Nós fizemos no ano 

passado 26 solicitações, sendo 11 delas processos administrativos, uma das reclamações 

junto ao nosso SAU que não foram resolvidas por mediação e acabam virando processo 

administrativo para efeito de uma possível penalização. 

Como já falei anteriormente, temos 27 fiscais que atendem todo o estado de São 

Paulo. Obviamente, não preciso nem dizer que é uma equipe bastante suficiente e 

altamente qualificada, uma equipe que tem muitos anos de janela, muitos deles já 

trabalham em concessionária e eu acho importante que tenham trabalhado 

preteritamente em concessionário, uma vez que ela tem a visão do todo sistema elétrico; 

parte deles vieram por concurso, geralmente são pessoas mais novas que estão 

aprendendo. Então, eu faço muita questão de ter em cada equipe que designo para uma 
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fiscalização, tanto pessoas veteranas como experiência para comandar equipe quanto 

pessoas mais novas que estão aprendendo. Me falta bastante recurso, eu gostaria de ter 

pelo menos o dobro desses recursos; infelizmente, nem sempre na vida real isso é 

possível. 

Aplicação de penalidades. Eu coloquei aqui 2011 a 2015, realmente peço perdão a 

vocês pelo quadro diminuto, mas em 2015, a Arsesp aplicou parte sob 77, 78 milhões 

em penalidades. Esse número varia ano a ano: em 2014, 18 milhões; 2013, 61 milhões; 

2012, 18 milhões; e 2011, 47 milhões. Por que varia tanto? Exatamente pela forma 

como é feita a fiscalização. Algumas que são mais detalhistas como mencionei técnica e 

manutenção podem levar até um ano para chegarem nos seus finalmente e uma 

penalização ser aplicada. Outros com a monitoria: às vezes, a empresa percebe que não 

há saída, porque essa monitoria é feita através de dados do sistema que ela mesmo 

informou e, portanto, ela se encerra em no máximo 30 a 60 dias. Então, existe uma 

diferença grande ano a ano. Algumas fiscalizações transpõem o ano e vão para o outro, 

outras se encerram no mesmo ano. PCTPH, praticamente não há aplicação de 

penalidades; existem, sim, advertências que são colocadas para as empresas reformarem 

seus processos e suas formas de agir, muitas delas vinculadas a segurança, como eu 

falei. E são pequenas correções que são pedidas; uma vez a empresa tendo feito e 

comprovado para a equipe da Arsesp, o processo é arquivado. 

Nossa, esse está feio. Esse realmente está caprichado. Me perdoem, mas vou ter 

que ler aqui. Mas é o seguinte, o que eu queria mostrar para vocês e vocês veem ali 

numa espécie de salmão. Isso aqui é compensação paga por transgressão aos limites de 

continuidade para cada consumidor, são os valores que vocês receberam na conta; e no 

conjunto dos consumidores do estado de São Paulo, em 2015, as empresas pagaram 159 

milhões de reais aos consumidores. Vejam vem, 159 milhões pagos por transgressão aos 

indicadores de continuidade na conta de vocês. Isso, como eu falei, vem por desconto na 

tarifa que vocês recebem, de 60 a 90 dias após o fato ocorrido. Eu vou ler as duas 

colunas azuis, porque não dá para ver. Em 2013, pagou-se 33 milhões. Olhem a 

evolução dos números. Em 2014, 47 milhões; em 2015, 159 milhões. Ou seja, aqui já há 

algum indício demonstrativo de que alguma coisa está ocorrendo no sistema elétrico, 

para as transgressões terem aumentado tanto. Ou a fiscalização da Arsesp está sendo 

produtiva e as empresas realmente estão passando a colocar, talvez não estavam 

colocando tanto antes por deficiência do sistema e hoje, com os sistemas cada vez mais 

aperfeiçoados - e nós temos acompanhado a cada ano, os sistemas são aperfeiçoados. Os 
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controles vão melhorando; talvez os controles tenham melhorado - ou, também, como o 

Boni já falou, nos últimos dois anos, nós tivemos muitos eventos atmosféricos graves no 

estado de São Paulo, realmente muito graves. Alguns deles, por exemplo, em julho do 

ano passado, afetaram toda área de concessão. Normalmente esses eventos vêm do 

litoral para o interior; esse evento, contrariamente, veio do Paraná, transbordou toda a 

área. De 14 concessionárias, 10 foram afetadas. Foi um evento enorme, de altas 

proporções, e tudo isso aumenta o valor das compensações, porque embora as empresas 

tenham liberdade - e isso também é fiscalizado - de justificar e não ser penalizadas em 

casos de evento, há casos em que não há justificativa: mesmo havendo evento, elas são 

penalizadas mesmo assim. E a nossa fiscalização certifica que isso realmente aconteça. 

Nos indicadores DEC e FEC - me parece que eu vou continuamente ter que me 

desculpar com vocês, porque realmente nem eu consigo ler aqui. Vou acelerar, 

desculpe, deputado - os azuis correspondem aos indicadores. O quarto da esquerda o 

DEC; quarto da direita, FEC; os azuis, indicadores apurados. Eu tenho aqui as colunas 

de 1999 a 2015; vocês podem notar também como em 2015 e 2015 subiu além do que 

estava na nossa série histórica. Então, houve aumento nesses anos; o que correlaciona 

com aqueles milhões pagos do quadro anterior que mostrei, das compensações de 

consumidores. 

O próximo quadro. Eu tenho os indicadores da FEC, agora por concessionária. 

Aqui estão as 14 concessionárias; na coluna da esquerda, o estado de São Paulo, a 

média de todas as empresas. Vocês vão me perguntar: “Mas quem são as empresas da 

direita que mais contribuíram na piora dos indicadores de continuidade? ”. A última 

colocada, Eletropaulo, é a maior coluna da esquerda; e a segunda é a Bragantina, uma 

empresa pequena, do interior, que também está bem mal colocada aqui nos indicadores. 

Só mostrei para vocês aqui um quadro que vem de dezembro de 2008 até 

dezembro de 2015 mês a mês. Isso aqui é para nós vermos o que está acontecendo. O 

azul é aquele apurado pela Aneel e o verde - e aqui esse quadro destaca bem o verde - 

são as transgressões que não são penalizadas porque se originaram de efeitos climáticos. 

Então, aqui, dá para notar bem como nos últimos anos - por favor, o quadro de cima, à 

direita - e são os dois anos, 2014 e 2015, como os eventos climáticos ficaram graves no 

estado de São Paulo. Aqui eu não estou querendo desculpar nenhuma concessionária, 

mas é um fato que a meteorologia comprova e mostra; esse quadro de expurgos, 

certificado pela Arsesp, verdadeiro, mostra como essas tempestades realmente têm 

afetado nosso sistema. E eu quero lembrar a vocês, vocês sabem que o nosso sistema é 
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aéreo, um sistema que está sujeito a todo tipo de evento climático, diferentemente do 

sistema subterrâneo. Muito obrigado, estou disposto às perguntas; agradeço à atenção 

amável de vocês, que não dormiram nessa apresentação. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Agradeço ao senhor Paulo 

Fernando Cunha. O Albuquerque está à disposição dos deputados. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Eu tenho uma série de questões aqui, até 

para entender um pouquinho. Pela ordem, qual o custo fixo da Arsesp hoje? O custo/ano 

da empresa? 

 

O SR. - Eu não disponho desse número, eu não sei se... 

 

O SR. - Por gentileza. 

 

O SR. - O custo fixo que nós temos hoje é inferior à nossa arrecadação. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - É um custo 

inferior à arrecadação da taxa de regulação, até porque nós temos um quadro de 

funcionários que precisa ser ampliado, precisamos fazer um concurso para aumentar o 

número de quadro da agência. E também temos um pedido de melhoria em termos de 

remuneração para podermos fazer um concurso, trazer e atrair mais gente. E os valores, 

como eu disse, que são repassados para nós e para a Aneel representam o custo 

estimado pela Aneel para as suas atividades no sentido de não transferir recursos do 

Estado para pagar atividades federais, ou seja, o cara nos repassa, ela procura repassar 

exatamente o que vão custar as atividades segundo o orçamento para não haver, 

digamos, uma transferência superior ao devido da área federal para o Estado e do 

mesmo modo para que o Estado não faça pagamentos que são da responsabilidade da 

União. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Entendi, perfeito. Então nós temos dois 

orçamentos: o do Estado e o que vem da União, o que dá cento e poucos milhões/ano? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Da União, são 6 

milhões. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - 6 milhões da União e cento e poucos 

milhões do Estado. Cento e poucos funcionários. E está faltando dinheiro? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não está faltando 

dinheiro. O que está faltando são funcionários e mais gente qualificada, é isso que 

precisamos lá. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - De fato, é uma curiosidade. Eu queria 

entender, porque é um orçamento, digamos assim, generoso. E pelo que eu entendi na 

sua fala, os 6 milhões pertinentes ao que vem da área federal não são suficientes para 

cobrir o que se despende com essa parte elétrica aqui no Estado. Seria mais ou menos 

isso? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não. O que vai 

ser feito, como eu disse, as fiscalizações e todas as atividades da agência por delegação 

e convênio com a Aneel, os valores são estimados, de quanto vai se gastar, quanto 

aquilo vai envolver em termos de pessoas, de horas de trabalho, etc., se faz uma 

estimativa e aí a Aneel fala: “Bom, eu tenho que transferir”, como disse o Paulo, “em 

várias atividades 6 milhões e pouco”. Então, é esse o valor transferido para a Aneel; ela 

procura transferir exatamente aquilo que é estimado, o orçamento estimado do custo das 

atividades. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Não é o percentual fixo daquilo que a Aneel 

arrecada? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não, não é um 

percentual fixo. A cada ano isso oscila. Por exemplo, tem anos que ela pode reduzir as 

atividades, reduzir as fiscalizações, portanto, vai repassar o valor. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas não está diretamente ligado ao estudo 

que você apresenta para a Aneel daquilo que você quer fiscalizar, das necessidades que 

vocês estão vendo pela ouvidoria e tudo o mais? Vocês não apresentam um plano de 

trabalho para a Aneel e, em função disso, faz-se o cálculo daquilo que vai gastar? 

Não é justamente o inverso? Vocês apresentam uma conta para Aneel: 

“Precisamos disso”? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não apresentamos 

para a Aneel o que nós temos que fiscalizar. Como eu falei, no mínimo uma vez por ano 

para cada concessionária, dependendo do objeto da fiscalização. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - O que ocorreu extraordinariamente esse 

ano, e acho que todos têm conhecimento disso, é que houve um corte profundo nas 

obras federais, que afetou a Aneel. Esses 6,5 milhões desse ano já são resultado de um 

corte de 28% do que pedimos originalmente. Então, praticamente nós estamos 

realizando ou vamos realizar 30% a menos do que gostaríamos. Tivemos que cortar 

algumas fiscalizações por esse motivo. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Entendi. A Aneel está devendo dinheiro? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não, ela paga 

bem. Ela paga na hora, não tem nenhum problema. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu 

estava vendo aqui as tabelas de compensação paga por transgressão de limites de 

continuidade. Em 2015, por exemplo, o senhor citou que houve 158 milhões e isso foi 

arcado pelas concessionárias, perfeito? Não entram no caixa do governo, eles são dados 

em abatimento dois ou três meses depois, na conta do consumidor. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Do consumidor. 

Vai para a conta do próprio consumidor. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Num paralelo, tem aqui um gráfico que 

vocês gentilmente nos forneceram que eram pertinentes a autos de infração emitidos 

pela Arsesp no período de 2014 a 2016, que eu presumo que é outro tipo de... 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Isso. Essas são 

multas que são impostas às concessionárias. Eles podem recorrer à Arsesp, a Arsesp 

pode aceitar ou não o argumento, reduzir ou manter a penalidade, depois elas têm uma 

outra instância recursal, que é a Aneel, e eventualmente podem recorrer à Justiça. A 

esmagadora maioria, eu diria, desses autos de infração de maior significado acaba sendo 

objeto de recursos sucessivos, deputado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - E são números surpreendentes. As pessoas 

não tiveram acesso a esses números. Em 2014, foram 15 milhões aplicados de auto de 

infração, sendo que - aí presumo que para o cofre do Estado. Da União, é da União - 

destes 15 milhões aplicados, foram recolhidos 4 milhões. 11 milhões se perderam ou 

foram... 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Está em recurso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Em 2015, foram 70 milhões de multas e 

foram recolhidos 736 mil reais, 1% do valor. Em 2016, 45 milhões; recolhidos, 5 

milhões. 5 mil reais, perdão. Mas presumo que todos esses valores e esses autos de 

infração aqui foram decorrentes da atuação da Arsesp; foram autos lavrados por agentes 

da Arsesp. Desses números aqui, quantos recursos - se vocês têm esses dados ou não; 

aplicam recurso, existe uma câmara recursal dentro da Arsesp - são modificados dentro 

da Arsesp e quantos sobem como recurso para a Aneel? Vocês têm esses números? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Eu diria, falando 

com o meu sentimento ali, que a maioria dos recursos, quando vêm da área técnica, eles 

fazem, procuram fundamentar muito bem, e nisto, em geral, o recurso é para a própria 

diretoria. Então, aplicada a penalidade, se vai para a diretoria e é aprovado, ela recorre à 

diretoria e eventualmente a diretoria de energia, a fiscalização, analisa e pode propor ou 

não alguma redução. Em geral, eu diria que a grande maioria é mantida, não é, Paulo? 

 



26 
 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - A maioria é mantida. Às vezes, devido a 

alegação da concessionária ou erro do fiscal, nós reformamos a decisão. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Mas é a maior 

parte dos casos. Isso, em geral, é mantido. Aí ela tem direito de recorrer para a instância 

federal, que é a agência, porque nós trabalhamos por uma delegação. Aí, com a agência, 

obviamente, está fora do nosso controle e depois somos comunicados do resultado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - De 2014 para 2015, eu vi que subiu de 15 

para 70 milhões em autuação. Já no primeiro trimestre de 2016, 45 milhões. Eu presumo 

que ou alguém está fazendo muita arte por parte das concessionárias ou a fiscalização 

passou a trabalhar mais. São as duas lógicas que concluímos desses números. 

E esses processos, esses autos de autuação são públicos. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - A partir do 

julgamento, da decisão. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Eu só quero lembrar que tem uma terceira 

lógica. Como eu falei, nem todas as fiscalizações acabam no mesmo período. Algumas 

acabam em 60 dias, outras levam um ano, e se houver muito recurso, pode levar dois 

anos, porque sobe para a Aneel e a Aneel hoje está demorando de um a dois anos para 

julgar esse recurso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Quanto tempo vocês demoram para julgar 

um recurso internamente? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Internamente, é rápido, porque nós estamos 

sujeitos ao prazo de Aneel. Nós somos estritamente controlados pela Aneel, então, em 

30 dias, é feita a fiscalização, o fiscal tem que mandar um relatório, que vai digitalmente 

para a Aneel. Nós temos mais em torno de 15 dias para a diretoria aprovar e aí o juiz em 

reconsideração, a empresa tem mais 10 dias para reconsideração. Ou seja, são todos 

prazos exíguos. Na Arsesp, é rápido. Demora um pouco mais na Aneel quando sobe 

para a Aneel devido à empresa pedir mais recurso para a Aneel. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Esses números fornecidos aqui são 

pertinentes às maiores concessionárias, à maior parte desses recursos? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - São todas. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - São todas? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Todas elas, todos emitidos. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Gostaria, depois, Sr. Presidente, de solicitar 

à Arsesp que encaminhasse para nós a relação, os valores, até para nós termos cópia de 

tudo isso e saber até a motivação desses recursos e quais foram os tratamentos que 

foram dados. Vou perguntar: a Arsesp possui um mapa do centro de cargas com mapa 

de subestações, capacidade luminal, capacidade usada na área de atuação? Possui tudo 

isso? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Nós estamos montando um sistema que 

chamamos de sala de monitoramento - que está hoje em fase de planejamento - onde 

vamos ter uma sala que vai dispor de todos esses dados, praticamente online, de todas as 

14 concessionárias do Estado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Hoje vocês não têm? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Hoje o que nós temos é uma matriz, um 

sistema que chamamos de SAFI, Sistema de Apoio à Fiscalização, e temos esses dados, 

que é atualizado anualmente. Nós gostaríamos de ter dados mais rápidos, com mais 

presteza. Hoje eu tenho esse dado anual. 

Eu não tenho centro de cargo, mas eu tenho subestações e a rede em si. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Você está dizendo que vocês têm hoje, 

presumo que tenham ou que possam fornecer para essa Comissão, quantas subestação 

de alta e média tensão foram doadas por empreendimentos novos? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Autuadas, você diz? 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Doadas. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Feita pelo 

consumidor. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Sim. Não temos esses dados. Doados pelo 

consumidor, não temos dados. Temos que solicitar à concessionária. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Não é de competência de vocês acompanhar 

isso? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não é de competência nossa. Porque nós 

não controlamos o ativo, nós controlamos o resultado do gerenciamento da 

concessionária em cima desse ativo. Ou seja, são indicadores que eu comentei: 

interrupção, níveis de tensão, uma série de indicadores. 

A Aneel não controla a forma como a empresa gerencia os seus ativos, ela 

controla o resultado desse gerenciamento. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Vocês fiscalizam também o contrato de 

concessão na essência. Todos os contratos de concessão previam investimentos. Esses 

investimentos foram feitos ou não? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - O senhor diz P&D e desenvolvimento 

energético? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Justo, é. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, é a Aneel que faz diretamente. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - A Aneel faz diretamente? Ela não repassa? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, não repassa. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Vocês não têm poder nenhum sobre isso? 

Acompanhar se uma concessionária investiu corretamente? Ou não, nada? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, não temos conhecimento. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Não é delegação? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não é delegação. Eu não sei se o senhor está 

perguntando sobre investimento em redes, subestações. Não só? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Não, mais nesse sentido. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Nós solicitamos o número para 

conhecimento nosso. Anualmente, solicitamos esse número, mas é para 

acompanhamento. Não há penalização. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas não é de competência de vocês? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não é de competência penalizar ou sequer 

verificar se o número é verdadeiro. Existe, sim, na época da revisão tarifária, que ocorre 

- dependendo da empresa - de quatro a cinco anos, uma fiscalização específica que a 

Aneel nos solicita, que é o levantamento de ativos. Aí se verifica se esses ativos existem 

e estão atualizados. Mas é específica, o dado vai diretamente para a financeira da Aneel 

e a nossa competência é levantar o dado e mandar para lá. Também não é objeto de 

penalização. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Deixa eu perguntar uma coisa: era 

importante o Secovi estar aqui hoje, porque é uma reclamação grande que novos 

empreendimentos, quando são lançados, passam por grandes dificuldades ou, em alguns 

casos, facilidades, por conta da energia. Presumo que isso deva resultar em reclamações 

junto a vocês. O senhor tem conhecimento disso? Como é feito isso? Como se encontra 

o quadro? Vamos falar da cidade de São Paulo, por exemplo, com relação a essa 

situação. 
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O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Nós temos recebido algumas reclamações 

através do SAU e outras diretamente para a fiscalização. Eu presumo que se fale de 

grandes empreendimentos na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, hoje, tem 

uma topologia bastante ingrata para o sistema elétrico: as cargas são muito pesadas, os 

acessos são limitados. E o que está acontecendo hoje? O que era uma ligação há dez 

anos simples de se fazer e de média tensão, hoje está migrando para alta e extra alta 

tensão. Então, o que se ligava antes numa tensão que chamamos de 15 KV, 15 mil volts, 

onde a empresa não precisava colocar uma subestação, simplesmente um transformador 

e uma cabine ou em poste resolviam o assunto, hoje essa empresa talvez já precise 

migrar para uma subestação, em tensão mais alta. São as tensões de 60, 80, 130 volts. 

Aí ele tem que bancar um investimento alto, isso é um problema. Mas isso é 

devido à própria cidade, ao crescimento desordenado da nossa cidade. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Isso é um problema, mas não foi previsto 

no contrato? Quer dizer, não tinha que haver um acompanhamento pertinente à 

necessidade desses novos investimentos? Até no processo natural de crescimento dos 

centros urbanos. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - O senhor está falando, acredito, do Plano 

Diretor da Cidade, que deveria fazer isso. Infelizmente... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - É o Plano Diretor da Cidade que deve 

prever? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, não. Ele passaria para a empresa que 

faz inspeção da energia e ela poderia prever os grandes caminhos e acessos para esses 

empreendimentos. Hoje, infelizmente, de alguma forma, isso não é realidade, então há 

uma dificuldade. A empresa tem todo o interesse em fornecer energia, com certeza. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas a empresa tem que gastar dinheiro. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Vai ter que gastar dinheiro, esse é um 

problema. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pois é. Então, se a empresa não gasta e nós 

ficamos na mesmice, quem é que vai falar para a empresa: “Olha, vocês são 

concessionárias. Vocês precisam investir”. Quem os fiscaliza e pode apená-los 

justamente por eles falarem: “Do jeito que está, está bom e não dá para fazer mais 

nada”. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Existem limites na Resolução 414 de 

cargas, onde poderiam ser colocadas em baixa, média ou alta tensão. Esses limites, a 

pedido do impedimento, sendo ultrapassados, teriam que ir para alta tensão. 

Em alguns casos que temos visto e influído, normalmente fazemos uma mediação 

e muitas vezes conseguimos bons resultados. Em outros casos, a empresa demonstra 

que não há possibilidade ou está fora da legislação. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Se vocês não podem fazer em nome da 

empresa, por ela não ter interesse em resolver aquela questão, por exemplo, num caso 

desse. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Nesse caso, nós direcionamentos a Aneel, 

que tem todo o poder regulatório. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - É porque a 

regulação é da Aneel. Quando ele fala de Resolução 414, é uma resolução da Aneel que 

estabelece que para este empreendimento, conforme a carga que tem, você precisa de 

uma média tensão ou alta tensão; então, obriga o empreendimento a construir uma 

subestação. Às vezes, você até está num espaço urbano com espaço limitado para o 

empreendimento imobiliário e tem que abrir mão de um pedaço daquilo para fazer o 

empreendimento. Também chegou esse tipo de reclamação. Mas está fora da alçada da 

agência a regulação, a regra. A regra pertence à Aneel, deputado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pertence à Aneel e vocês não têm poder de 

influência nenhum sobre isso, nem para multar, nada? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, não tem. Não existe penalidade da 

nossa parte. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Agora, como vocês participaram da 

mediação vocês apuraram a responsabilidade ou irresponsabilidade de concessionária, 

ou negligência, má fé de não querer fazer? Algumas vez vocês perceberam isso? Estou 

dizendo o seguinte, “eles têm que fazer pela normatização, mas nós não podemos fazer 

nada, então a Aneel que decida”. Vocês já se depararam com situações dessa? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Nós nos deparamos com situações que há 

dificuldades técnicas para isso. Agora, dificuldades técnicas são transponíveis com o 

investimento. Então, normalmente influímos para que elas sejam na medida do bom 

senso possível. Eu só quero lembrar que a tarifa que nós pagamos é uma tarifa média de 

todo investimento do setor elétrico. Cada empreendimento que uma concessionária 

tenha que bancar com seu próprio recurso, nós acabamos pagando. Então, um grande 

empreendimento, por exemplo, que tenha um valor projetado de lucro ou de caixa 

positivo para o seu empreendedor, se esse valor de investimento é colocado na mão da 

concessionária, isso vai para a nossa conta de energia. Infelizmente, o sistema funciona 

através de vários comunicantes dessa forma. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - O que o Paulo 

quer dizer é que se você tiver um grande empreendimento imobiliário - e às vezes os 

empreendimentos são, ao mesmo tempo, mistos: residencial, comercial, prédio de 

escritórios comerciais, etc. - tem um grande requisito de investimento para aquele 

atendimento. 

A Resolução 414 procurou regulamentar isso até para evitar também que se 

jogasse no ativo geral do setor elétrico a ser pago por todos os consumidores, incluindo 

os residenciais que não são daquele empreendimento, o custo de algo assim. Você 

socializar na verdade ou generalizar o investimento que deveria ser próprio, digamos, 

daquele empreendimento. É isso que o Paulo está querendo comentar, que a 414 tem 

esse como um dos fundamentos que orientou. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Eu lembro até que consumidor de baixa 

renda também é impactado por isso. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Uma última pergunta só, e aí eu vou até me 

desculpar porque não lembro direito o que me falaram. Parece que o maior problema de 

alguns bairros, quando cai a luz do bairro inteiro, é que ele é muito distante da 

subestação; e há vários problemas disso na região metropolitana de São Paulo. Não sei a 

terminologia correta pertinente a isso. Mas se isso é verdade, se existe um 

distanciamento, como é que com a visão técnica de vocês pertinente ao mapa aqui da 

região metropolitana - se está faltando investimento, se não está - por que acontece? Por 

que bairros são tão penalizados com grandes quedas de energia enquanto outros 

próximos, eu não lembro o termo, não têm tanto problema? Como resolver isso e por 

que acontece? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - A energia flui através do que chamamos de 

conjuntos elétricos. Então, conjunto elétrico forma uma curva mais subestações de alta 

tensão que fornece energia em média tensão, que são os alimentadores primários, até as 

nossas casas, em redes secundárias. 

Então nós temos num agregado de rede secundária - rede secundária é essa rede 

de tensão de 100 a 200 volts, geralmente em torno de 100 consumidores - de uma ou 

duas quadras é alimentado por um fio onde passam 15 KV, como chamamos, ou seja, a 

tensão dela é de 15 mil volts, e esse alimentador vai para a subestação. Então, a energia 

vem através desse alimentador e vai para as nossas casas. 

O que acontece com o que o senhor chama de bairros mais afastados? Geralmente, 

seriam mais afastados de uma subestação. Então, um alimentador, para chegar na nossa 

residência, pode andar por vários quilômetros. Eu posso estar vizinho de parede, é uma 

subestação; e tem uma energia, digamos, ótima, porque eu só vou ser afetado quando 

aquela subestação cair por inteiro. Ou eu posso estar a praticamente 20 quilômetros 

dessa subestação. Se a minha energia cair, exige o deslocamento grande de uma equipe 

que demora um pouco para chegar lá, especialmente numa cidade como a nossa existe 

essa demora. Nós estamos apurados com o sistema de deslocamento das equipes e todas 

as empresas, não só da equipe do estado de São Paulo, devido ao nosso problema viário; 

tem aumentado os deslocamentos que levavam 15 a 20 minutos numa equipe hoje 

passam a levar uma hora, duas horas. Isso já é motivo de maior demanda nesse 

estabelecimento. Em bairro afastado, isso realmente é mais complicado. 

Quando esse alimentar sai da subestação, vamos supor que haja a queda de uma 

árvore. Isso, na nossa cidade, tem sido muito frequência. Se essa árvore cair perto da 
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nossa residência, nós estando no fundo da rede, rapidamente, ou pelo menos se pretende 

que, a equipe realmente vá lá, consiga retirar os galhos que caíram ou chamando o 

corpo de bombeiros ou chamando o serviço do município, que é responsável por essa 

retirada, no caso, a prefeitura. E pode restabelecer a energia. Se essa árvore por acaso 

cair logo perto da subestação, ela vai afetar um grande número de consumidores e mais 

consumidores vão ficar sem energia. Então, quando nós analisamos as ocorrências - e 

ocorrências hoje, na cidade de São Paulo, eu posso citar em praticamente milhares por 

dia, por semana - nós fazemos uma amostragem das ocorrências. Pegamos cada uma 

delas e verificamos o tempo que essa equipe levou para deslocar até lá para fazer o 

restabelecimento da energia e verificamos se isso é compatível, se isso é normal, 

digamos. Esses registros são totalmente verificados por nós, porque depois o 

consumidor vai receber uma compensação, então ele tem que ter o registro 

perfeitamente sentado nas suas máquinas. Isso tudo é verificado pela fiscalização. 

Como eu falei, é um sistema aéreo. Na cidade de São Paulo, nós temos sistemas 

subterrâneos e aéreos. Eu cito região central, que é sistema subterrâneo antigo, e a 

região da Paulista ou da Faria Lima, com sistemas subterrâneos mais novos. 

Praticamente não há interrupção, praticamente não existe; é zero a duração e o flex são 

zeros. Quando eu entro na rede aérea, é muito sujeito a todo tipo de interrupção. 

Investimentos estão sendo feitos por todas as empresas, não vou citar nenhuma, de 

mudar a rede. Vocês têm visto nas ruas essa rede que vai, que chamamos de cruzeta; é 

uma rede horizontal naquele suporte, geralmente de madeira, com três ou quatro fios. 

Isso está muito sujeito; uma árvore cai em cima desse tipo de fio, rapidamente 

arrebenta. Está sendo colocada a chamada rede compacta, que é uma rede muito 

resistente a galhos e problemas atmosféricos. Estão sendo colocadas também redes 

protegidas, onde existem logradouros com muitas árvores, árvores antigas. É uma rede 

protegida contra o contato, ou seja, cai um galho durante uma chuva, não vai haver 

curto-circuito neste galho porque ele está protegido. De forma limitada, porque estamos 

falando de alta tensão; então, limitadamente. Esses investimentos nós estamos 

acompanhando, todo ano cobrando quais são os novos investimentos em melhorias que 

estão fazendo e quais são as novas tecnologias. Hoje, existem tecnologias muito 

melhores do que as que existiam antigamente em automação de rede, em colocação de 

novos... por exemplo, hoje, todos os veículos dispõem de GPS, dispõem de tablets. Isso 

pretende melhorar o tempo de restabelecimento. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Satisfeito? Pobre é que está 

ferrado, essa é a real, viu? Porque o rico tem por baixo. Vai chegar lá nos Jardins. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Desculpa. Só uma curiosidade: se minha 

casa for ao lado de uma subestação e esse mesmo cabo servir minha cada depois de 20 

quilômetros, eu posso afirmar ou seria incoerente da minha parte que a minha energia 

ali é melhor do que aquele que recebe energia 20 quilômetros distante? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, ela não é melhor. Ela é igual. O que 

pode variar é a tensão do circuito, porque alimentador, mesmo longo, como é em alta 

tensão, não existe variação de tensão significativa. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas esse significativo altera alguma coisa 

aí? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, não altera. Está até nos limites da 

Aneel. Não temos verificados alimentadores nas concessionárias fora dos limites da 

Aneel, com algumas exceções, porque sempre existe. Quando você fala em milhares, 

alguma coisa existe. A principal diferença é no circuito secundário, aí tanto faz o senhor 

está junto à subestação ou a 20 quilômetros, porque os seus circuitos secundários são 

independentes e separados. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - E um ponto 

importante é assim: as equipes trabalham, como falou o Paulo, ligadas com GPS, com 

todo o sistema computadorizado. Então, ele está terminando um trabalho e já recebe na 

caminhonete ali a ordem de qual o próximo para o qual ele vai se deslocar. É feita uma 

otimização para que ele se desloque no menor tempo possível. 

Como o Paulo comentou antes, numa ocorrência, você tem o tempo de preparo da 

equipe, o tempo de deslocamento da equipe até o local e o tempo de reparo. Então, você 

tem que analisar isso, porque se houver um tempo de preparo muito longo, isso pode 

estar significando que você tem menos equipe do que deveria, então aumenta o tempo 

de preparo. Se você tem um tempo de deslocamento muito longo, você tem uma 

logística de trânsito que está te... então, esses são os pontos a serem analisados. Mas a 
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distância que tem - não é, Paulo? - é independente. Se você tiver equipes na rua bem 

distribuídas, você consegue atender de maneira adequada, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Caruso, mais 

alguma pergunta? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Deputado Ricardo Madalena, por gentileza. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quero aqui cumprimentar os diretores 

da Arsesp, demais companheiros, senhoras e senhores. Gostaria de perguntar, Sr. 

Presidente, objetivamente com relação à queda de energia que nós temos hoje no 

interior de São Paulo, quase direto isso, e também na capital, qual o benefício direto ao 

consumidor com relação a essa queda de energia quando ele tem perdas de equipamento 

na indústria ou na residência? Qual a função da Arsesp e no que ela pode influenciar e 

trazer benefício ao consumidor e aos proprietários de indústria? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - A Arsesp fiscaliza todo o regulamento da 

Aneel. Especificamente o que chamamos de ressarcimento de danos, a regulação é da 

Aneel, está no que eu chamei de Prodist, que é um documento que está no site da Aneel, 

é público, assim como todas as resoluções da Aneel. O ressarcimento de danos é devido 

somente a consumidores de baixa tensão; o senhor perguntou sobre indústrias e 

indústrias, geralmente, estão fora desse rol, a menos que sejam pequenas indústrias em 

baixa tensão. 

Então, o consumidor de baixa tensão é protegido pela legislação por a Aneel 

julgar que esse consumidor é hipossuficiente em relação à distribuidora, ou seja, ele é 

tão pequeno que a distribuidora mandaria nele, então o regulamento o protege. No caso 

de indústrias e consumidores de média e alta tensão, isso não acontece porque ele tem 

recursos suficientes - engenharia suficiente aos seus maios - para fazer face à face com a 

distribuidora. 

A nossa fiscalização em ressarcimentos e danos é feita em conjunto com a 

federação comercial, onde nós verificamos que os prazos estão sendo cumpridos, se é 

devida ou não aquela que estava improcedente - quando nós chamamos de 
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improcedente, é porque não paga; procedente, ela paga - e, se caso for colocada como 

procedente, se o valor pago é realmente creditado ao consumidor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso em qualquer ação de um cidadão 

comum que tem algum aparelho queimado? A Arsesp fica sabendo disso ou ele faz o 

contato direto com a Aneel? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, ele faz o contato com a concessionária, 

que a analisa esse pedido. Ela tem um prazo para responder. Se for OK, se ela der como 

procedente, ela tem um prazo para creditar um valor ao reclamante. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Normalmente, ela não credita e, via de 

regra, é a mesma resposta. E aí? Aí o cliente, o consumidor, entra em contato com a 

Arsesp ou com a Aneel? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - O consumidor primeiro entra em contato 

com a ouvidoria da concessionária solicitando reforma do que foi... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - A concessionária são vocês? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não, não. Concessionária é aquele... porque 

ele entrou com um pedido, que foi recusado. Então, o primeiro passo era entrar na 

ouvidoria da concessionária: “Olha, eu quero que vocês reformem essa decisão, porque 

é injusta”. Se a concessionária não... aí, ele pode entrar na Arsesp. Ele pode ligar para o 

nosso 0800, mandar e-mail. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ele pode, mas eu estou perguntando se 

ele entra. É comum ele entrar ou ele entra na Aneel? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - A Aneel e a Arsesp, nesse ponto, são a 

mesma coisa. Se eu ligar no 0800 indicado nos nossos slides, é o da Aneel e o da 

Arsesp. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em porcentagem, quem faz o 

atendimento, o call center? É vocês ou a Aneel? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Quem faz o atendimento em call center é a 

Aneel, e nós recebemos por sistema todas as reclamações feitas nesse ponto. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E qual a providência que vocês tomam? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Nós entramos em contato com a 

concessionária, solicitamos esclarecimentos, solicitamos por que foi considerado 

improcedente. Analisamos se isso é devido ou não. Muitos deles são indevidos e nós 

pedimos para a concessionária fazer a reforma da improcedência. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E obtém êxito? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Sim, obtém êxito. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quantos registros de atendimento vocês 

tiveram no ano de 2015? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Estava no slide? Estava, não é? Esses 

números nós temos todos, deputado, e certamente vai ser... 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - No SAU, 

deputado. Serviço de Atendimento ao Usuário, ressarcimento de danos elétricos em 

2015 feitas diretamente à Arsesp, ou seja, depois de passar pela concessionária, 4612 

pedidos; não está numerada a página, mas quase no final, umas dez páginas antes do 

final da apresentação. 

12 mil de falta de energia; 7,139 mil de variação de consumo; 4,612 reclamações 

referentes a ressarcimento de danos elétricos foram feitas para a Arsesp. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em porcentagem, o quanto foi atendido, 

foi objeto de atendimento ao consumidor final e ele foi ressarcido, nesses 4600? 
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Eu não tenho 

ideia, você tem? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Não tenho esse número. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria que registrasse, Sr. Presidente, 

para eles nos apresentarem a atuação deles, em quanto beneficiaram ou não os 

consumidores finais. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Só lembrando 

que, na verdade, se houver um pedido de ressarcimento, a Arsesp pode terminar e ele 

pode recorrer à Aneel. Isso é importante dizer, porque como nós trabalhamos por 

delegação da Aneel, sempre cabe o recurso da concessionária Aneel. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tudo termina na Aneel, 

você percebeu? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com certeza, eu vou chegar lá. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - A concessionária 

não tem autonomia para determinar de maneira taxativa como última instância. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual o número de funcionários da 

Arsesp? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Já foi falado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não, tudo bem. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - 152 funcionários 

nós temos hoje, deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - 152? 

 



40 
 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Isso, 152, mais 

alguns estagiários e tal. Mas funcionários são 152. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E terceirizados? Vocês contratam 

terceirizados? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não, funcionários 

terceirizados, não. Tem funcionário terceirizado, mas para outras atividades, não tem 

nada a ver conosco; o pessoal, por exemplo, de limpeza. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu gostaria de lembrar que o senhor está 

sub judice e pode ser contra o senhor se houver alguma informação negativa aqui que 

futuramente venha o comprometer. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não, fique 

tranquilo. Eu não lhe vou fazer nenhuma informação que seja... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não vamos entrar nesse mérito, OK. 152 

funcionários e quantos terceirizados? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Paulo, você tem 

ideia? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor é o presidente e não sabe? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não trouxe esse 

número, deputado. Não imaginei que chegaríamos a nível de detalhe de funcionário 

terceirizado. Quantos são que trabalham lá, você tem ideia, Paulo? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - São sete funcionários. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Sete funcionários. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sete funcionários. Quanto o senhor 

dispende com os funcionários, os 152 mais os sete? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Eu precisaria 

trazer esse número para o senhor, eu realmente não preparei isso. Vim voltado para a 

questão elétrica, não trouxe esse tipo de informação. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de registrar, Sr. Presidente, que 

ele apresente o mais breve possível, de acordo com a lei. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Com certeza. Já 

tinha anotado aqui e vou trazer para os senhores o valor. Com relação aos recursos que 

provêm da Aneel já foi informado anteriormente: esse ano são pouco mais de 6 milhões 

de reais que estão sendo transferidos via convênio da Aneel. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - São cento e poucos milhões do governo 

do Estado e 6 milhões do governo federal, perfazendo um total de quase 200 milhões o 

custo da Arsesp para o estado de São Paulo. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Na verdade, não 

é, digamos, do governo do Estado. O recurso da Arsesp é arrecadado do usuário. A taxa 

de regulação, controle e fiscalização é cobrada das concessionárias de gás canalizado e 

saneamento. Elas recolhem esse recurso para a Arsesp, vai para o Estado, claro, e esse 

recurso é recolhido, fazendo parte, obviamente, dos valores de tarifas. Então, são 

recolhidos diretamente dos consumidores para regulação e fiscalização dos serviços de 

gás canalizado e saneamento, basicamente. O da eletricidade veio da Aneel. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na opinião do senhor, Sr. José 

Bonifácio, o senhor não acha que está tendo uma duplicidade e um gasto muito grande 

para o consumidor, sendo que nós temos a Arsesp e a Aneel e normalmente tudo o que 

lhe pergunto, como o presidente acabou de dizer aqui, a responsabilidade é da Aneel? O 

que o senhor tem a dizer? 
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Eu tenho a dizer o 

seguinte. Na verdade, eu falei no início da minha apresentação aqui: a Arsesp é uma 

agência estadual que tem como função a regulação da distribuição do gás canalizado, 

que pertence ao estado de São Paulo. Essa é a atribuição específica. O serviço de 

saneamento pertence aos municípios, então os municípios - são 279 municípios que são 

atendidos pela Sabesp e mais dois municípios independentes, Santa Gertrudes e 

Mairinque - podem escolher a Arsesp como agência para fazer regulação e fiscalização. 

Aí eles assinam um convênio com o governo do Estado e transferem a função de 

regulação e fiscalização para a Arsesp. 

O serviço de energia elétrica, seja geração, transmissão ou distribuição de 

eletricidade são, até por determinação da Constituição do País, de competência da 

União. Então, a União apenas transfere a competência de fiscalização. A Arsesp não 

tem nenhuma capacidade, até porque infringiria um dispositivo constitucional, de fazer 

a regulação e, aliás, nem mesmo a fiscalização. A regulação toda do setor de energia 

elétrica - geração, transmissão, distribuição - é feita pela agência federal. Então, a 

agência federal fez um convênio de delegação e transfere as atribuições de fiscalização 

para a Arsesp, 

Então, eu diria que não existe uma duplicidade. Ele transfere um pedaço das suas 

atribuições para que a Arsesp faça, estima o valor disso e transfere 6 milhões e pouco de 

reais neste ano de 2016 para custear essas atividades. A nossa preocupação é essa: que 

seja feito de tal maneira que não haja transferência indevida de recursos arrecadados 

com a taxa de regulação do Estado para saneamento e gás para pagar atividades 

federais, do mesmo modo que a Aneel, ao fazer a transferência, procura estimar os 

valores para não transferir mais dinheiro, digamos assim, do que o orçamento e custeio 

de serviço. Eu diria que não há uma duplicidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Só uma pergunta rápida, 

presidente. O senhor acha que se a Arsesp não existisse, mudaria alguma coisa? Porque 

eu já vi que ela é uma cabine de emprego, o senhor vai me desculpar. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não acho que seja 

uma cabine de emprego. Não acho. Na Arsesp, fizemos revisão tarifária da Sabesp. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito dinheiro para pouca 

gente trabalhando, para não fazer nada. Tudo é Anatel, não é? Acho que o senhor 

deixou bem claro. O deputado está perguntando aqui, o meu colega. Pelo que estou 

sentindo aqui, tudo é Anatel. É tanto dinheiro que entra nessa... 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Aneel. Anatel é 

Telecomunicações. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Esse dinheiro todo que entra 

não serve, porque nada chega a lugar nenhum. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu acho que mereceria, Sr. Presidente, 

da nossa CPI, algo mais, vamos dizer assim, palpável de saber como é esse 

funcionamento, porque isso, na realidade, é a função desta CPI. Realmente, quais os 

serviços prestados para o consumidor final, o que a Arsesp traz de benefícios, o quanto 

ela custa e o quanto isso poderia trazer de benefícios aos nossos munícipes, aos nossos 

cidadãos, ao nosso estado de São Paulo. Porquê da forma que eu estou vendo, eu não 

discordo muito do que o senhor falou, não. É uma situação muito delicada que temos 

que apurar, sim. De minha parte, era só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Eu posso me 

manifestar? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não, pois não. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Eu apenas queria 

dizer. Reiterando: fizemos a revisão tarifária da Sabesp, eu cheguei lá em outubro de 

2013, concluímos em 2014, fizemos todo o acompanhamento, durante a crise hídrica, da 

situação financeira, da aplicação do bônus, tarifas de contingência, reajustes tarifários - 

temos três revisões tarifárias - tanto do saneamento da Sabesp como da questão dos 

outros dois municípios; estamos no meio de uma revisão tarifária das três 

concessionárias de gás canalizado. Então, naquilo que é nossa função precípua, seja por 

delegação dos municípios, fiscalização do saneamento, regulação e fiscalização do 

saneamento, temos feito, temos visitado instalações, tem a diretoria de saneamento que 
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fiscaliza toda a prestação de serviços por parte dos prestadores de saneamento. E a 

minha diretoria tem feito a revisão tarifária do saneamento; estamos começando uma 

nova revisão tarifária do saneamento que deve ocorrer em abril de 2017: o novo ajuste 

de reposicionamento de tarifas, fiscalização de custos e investimentos da Sabesp. 

Acompanhamos também os investimentos feitos, temos um comitê gestor 

referente ao município de São Paulo junto com a prefeitura; a agência faz isso. Com o 

gás canalizado, também. Três concessionárias: a Comgás, a Gás Natural e Gás Natural 

São Paulo Sul. Então, a agência tem atribuições e se ressente, inclusive, de maior 

qualificação; isto é necessário. Se os recursos arrecadados hoje são em volume superior 

ao que ela gasta, eu diria que é porque de fato nós estamos com uma situação de falta de 

funcionários. Eu diria ao senhor que nós temos até dificuldades; se o senhor olhar a 

quantidade de estabelecimentos que têm que ser fiscalizados, mas enfim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Só um minutinho. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - A agência está 

aberta, está à disposição para qualquer - desculpe, só para concluir - tipo de coisa. É 

uma agência pública e teremos todo... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Rapidamente, que nós 

vamos começar, o Rillo vai falar com os líderes. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quantas diretorias tem a Arsesp? 

Quantos diretores? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - A Arsesp tem 

cinco diretores. As decisões são colegiadas, tem uma diretoria. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Um presidente e cinco diretores? 
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Não, o presidente 

é escolhido entre um dos diretores. Eu estou respondendo, como presidente, sou o 

diretor de regulação econômico-financeira e de mercado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Tenho uma 

diretoria de saneamento. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Depois eu entro e vejo na internet. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu acho que esse dinheiro 

todo, se retornasse para o consumidor, que paga tão caro pela energia elétrica, com 

certeza ganharíamos todos. Com a palavra, Rillo, rapidamente, deputado. Desculpe até 

pela rapidez, é que lhe perguntei antes. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Depois de duas horas de explanação, o 

senhor pede para que eu seja rápido. Mas serei, porque fui contemplado com muitas das 

interrogações dos meus colegas aqui de CPI. 

Bom, uma parte vou deixar para o final, que são pedidos de documentação, 

porque é difícil eles responderem aqui, então, com tempo podem preparar e enviar para 

a CPI. A primeira observação é que eu percebo que um dos focos da CPI é a reclamação 

por queda de energia, falta de energia e os prejuízos causados aos clientes, aos 

consumidores de energia. Eu não tenho conhecimento quase nenhum do setor 

energético, mas conversando com quem trabalha - eu sou de Rio Preto, então, tenho 

amigos que trabalham na CPFL, e nós perguntamos; é óbvio que até por medo de 

represália, eles sempre pedem o anonimato - eles dizem: “Olha, nosso grande problema 

é falta de investimento”. E conversando com os companheiros de São Paulo, aqui 

também é a mesma coisa em relação às outras empresas. Você tem as subestações 

absolutamente carregadas, sobrecarregadas, e não têm investimento. 

Então, eu penso que se nós ficarmos aqui apenas tentando correr atrás das 

consequências, eu temo que a CPI consiga apresentar pouco resultado, até porque todo 

mundo que vier aqui vai expor um sistema quase perfeito no papel. Na realidade, nós 

sabemos que não funciona; e os níveis de reclamação seriam ainda muito maiores se a 
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população soubesse ou conhecesse os caminhos para reclamar. A grande maioria aceita 

calada o que acontece. Eu vejo pelo meu bairro: se tem ali 5 mil pessoas que foram 

prejudicadas, três, quatro ou cinco reclamaram naquele instante. Então, o nível de 

reclamação é muito pequeno. Se nós déssemos vazão, organizássemos e 

potencializássemos isso, ficaríamos assustados com tamanha negligência daqueles que 

receberam um presente do PSDB, que são as concessionárias de energia. E o estranho é 

que quem privatizou, o grande responsável por esse caos que nós vivemos, são aqueles 

que indicam os diretores da agência. Então, é óbvio que se tem uma agência, por mais 

íntegros que sejam seus diretores, que tem uma tendência à complacência com aqueles 

que ganharam de presente um patrimônio público para ser explorado ad aeternum. 

Eu queria saber objetivamente se a Arsesp tem o nível de carregamento, de 

sobrecarga, de cada subestação. A primeira coisa é essa: tem isso? Segundo, a Arsesp 

tem prerrogativa de fazer indicação, pelo menos, de investimento? Quem pode fazer 

isso, ou apenas a empresa faz? Ou se a CPI, em seu relatório, a partir das informações 

que vocês nos fornecem, também pode fazer indicação? Esse relatório vai ter um 

desdobramento; ele vai para a Justiça, para o Ministério Público. Se é possível 

apontarmos onde tem que ter investimento. E uma outra questão que me faltou foi a 

informação dos valores das penalidades efetivamente pagas; se não é possível fazer isso 

hoje, que nos fornecesse. E uma outra pergunta aqui, que é um pedido da sociedade 

civil: porque a Arsesp não participa, não acompanha mais as reuniões dos 14 conselhos 

de consumidores das 14 distribuidoras de São Paulo. E uma questão bem bairrista: eu 

também gostaria de receber as informações acerca da CPFL de São José do Rio Preto, 

quais multas aplicadas nos últimos cinco anos lá, aliás, todos os processos de multas e 

penalidades dos últimos cinco anos para a CPI, de todas as concessionárias, para que 

possamos fazer um acompanhamento da reincidência dos erros eternos que não cessam 

nunca. Era isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Anotaram aí os pedidos do 

deputado Rillo? 

 

O SR. - Só uma sugestão. Em relação aos cinco anos de multas, decisões 

administrativas, eventuais recursos, precisamos da cópia disso tudo para entender todo o 

procedimento. 
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O SR. - Podemos até formular o pedido. 

 

O SR. - Porque temos que ver quem ganhou e quem perdeu. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O senhor, por gentileza, vai 

responder rapidamente aqui. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Com relação à 

pergunta do nível do encarregamento de cada transformador em subestação; é uma 

pergunta técnica e eu pediria ao Paulo. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Rapidamente. Isso foi objeto das nossas 

fiscalizações técnicas de manutenção. Então, em cada empresa CPFL, foi uma delas. 

Aliás, como eu mencionei, hoje é o último dia de uma fiscalização técnica na CPFL 

onde pedimos todos os carregamentos e prestações, nós temos esses números. A 

empresa é penalizada, e até fortemente, por conta de excesso de carregamento em 

subestações. Então, isso nós olhamos com muito cuidado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Nós gostaríamos de receber esse relatório 

de cada subestação. E a minha pergunta é se a Arsesp tem prerrogativa de fazer 

indicação de investimento. 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Quanto ao relatório, como eu falei, há 

prazos para isso. Esse relatório deve ser finalizado em 30 dias e assim que a nossa 

diretoria aprovar ele vai ser disponibilizado. Então, vai haver um prazo médio de 30 a 

60 dias para disponibilizar, após a aprovação da diretoria. 

Nós vamos disponibilizar todos os processos; nos cinco anos, nós temos todos 

esses dados. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - A questão de 

indicar o nível de investimento da concessionária, eu queria entender assim: no 

momento em que se faz um relatório e existe, por exemplo, algum excesso de 

carregamento de transformadores etc., claro que cabe à concessionária, à cada revisão 

tarifária, apresentar seus custos, a base de investimentos realizados e também, deputado, 
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um plano de negócios para os anos seguintes. Então, certamente, ela tem que indicar ali 

os investimentos adequados para a subestação. Não cabe para melhorar, para aumentar a 

capacidade dos transformadores de força na subestação, para aliviar o sistema e evitar 

sobrecargas. 

Não cabe à Arsesp. Como eu disse, a regulação é federal. Nós não temos a menos 

jurisdição sobre isso, à agência nacional de energia, então não podemos fazer. Claro que 

os relatórios feitos podem servir de base para que seja determinado pela Aneel que ela 

inclua esses investimentos. Certo, Paulo? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Certo. Então, só lembrando, nós 

fiscalizamos, não regulamos. Mas, como o senhor pode notar, essas penalidades 

aumentaram muito nos últimos três anos. Ou seja, nós não verificamos se o 

investimento está em níveis que deveria estar, mas nós verificamos o resultado disso e é 

penalizado pelo resultado. 

Questão da subestação: se ela está com carregamento acima de 100%, você é 

penalizado. Certo? Então, a empresa sofre por isso. Eu mostrei o valor das multas. 

Direto o pagamento pago pelo consumidor, 159 milhões, que não é pouca coisa, mais 70 

e poucos milhões só o ano passado e todos os outros anos. Então, a Arsesp tem 

mostrado cuidado nisso, de fazer o que lhe foi colocado pela Aneel, que é fiscalizar e 

penalizar. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Então, com 

relação ao valor das penalidades. Com relação ao porquê de a Arsesp não vir 

acompanhando a reunião dos conselhos de consumidores, Paulo? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - Isso existia ainda na antiga CSPE. Nós 

acompanhávamos, ia um fiscal em cada reunião de conselho de consumidores. A Aneel 

abandonou essa prática e nos orientou que não mais acompanhasse essa prática, exceto 

por relatórios das atas de reuniões. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Então, a orientação é da Aneel? 

 

O SR. PAULO ALBUQUERQUE - É da Aneel. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Agora, eu gostaria que vocês comentassem 

sobre isso. Não é saudável, não tem tudo a ver a agência de fiscalização do Estado 

acompanhar os conselhos de consumidores? 

 

O SR. - Essa também é uma atividade descentralizada da Aneel, na qual ela 

transfere recursos da agência para que sejam, existem metas, procedimentos. A Aneel 

para o contrato de metas nesse ano de 2016, suprimiu essa atividade e deixou de 

encaminhamentos. Isso não é mais executado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - OK. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - As outras 

informações certamente são nossa obrigação e encaminharemos ao senhor, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Certo. Senão, não vai dar 

tempo do nosso colegiado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Presidente, só para finalizar aqui: uma 

sugestão à CPI, então, de encaminhamento. Que nós convidemos os 14 conselhos para 

que eles possam subsidiar, participar e ter um momento aqui, nós organizamos; que eles 

possam falar. 

Acredito que já tenha a convocação da Aneel, dos seus representantes. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Já está. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É, porque pelo jeito, nós vamos ter que... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Posso? 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Quero fazer uma 

retificação aqui. “Solicitação ao deputado sobre terceirizados”. Queria fazer aqui uma 

retificação, que são 20, na verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - São 20 terceirizados. 
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O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - APCSERV 

empresa que presta serviço, então o número de terceirizados, retificando a informação 

que foi trazida: são 20 que se alternam lá. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor preste isso também por escrito 

na hora em que mandar os demais itens, e o valor de contrato dessa empresa. 

Arrecadação, custo e no que eles estão prestando serviço. 

 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA AMARAL FILHO - Certamente, 

deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente, queria 

agradecer aqui ao presidente da Arsesp, Sr. José Bonifácio Amaral de Sousa Filho, que 

compareceu; o Sr. Paulo Fernando Cunha de Albuquerque. Quero agradecer ao 

deputado Rillo, ao deputado Ricardo Madalena, ao deputado Caruso. E também queria 

agradecer à TV Alesp, aqui presente, aos senhores, pela paciência. 

Nada mais havendo, está encerrada essa presente reunião da CPI. 

 

* * * 


