
 

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA DCELT - DISTRIBUIDORA 
CATARINENSE DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA. 

 

O CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA DCELT – 
DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA, por seu 
presidente Adriano Carlos Piasseski, representado por seus 5 (cinco) 
conselheiros e suplentes, no uso de suas atribuições legais e institucionais com 
fulcro no Art. 13, IV e XIV, da Resolução Normativa ANEEL nº 451 de 27 de 
Setembro de 2011, COMUNICA a realização da 4ª Audiência Pública do 
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Área de Concessão da 
DCELT – Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Ltda, conforme segue: 

 

PRESIDÊNCIA E PÚBLICO ALVO 

- A audiência será dirigida pelo Presidente do Conselho de Consumidores da 
DCELT Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Ltda. 

 

- A Audiência será aberta à sociedade em geral, dela podendo participar 
qualquer pessoa, sendo seu público alvo todos os consumidores dos municípios 
da área de concessão da DCELT, bem como os poderes públicos constituídos e 
as entidades da sociedade civil organizada dos municípios. 

 

DIA, HORÁRIO E LOCAL 

Em virtude da pandemia do Covid-19, essa Audiência Pública será realizada de 
forma virtual no dia 30 de setembro de 2021, às 16 horas de Brasília, e será 
transmitida ao vivo pela Rádio Superdifusora de Xanxerê, AM960 e pela rede 
social facebook da DCELT Energia e Rádio Superdifusora.  

Aos interessados em fazer manifestações, solicitamos que as exposições, 
em vídeo, sejam encaminhadas até às 12 horas, do dia 28 de setembro, 
seguindo as orientações: 

 
Duração máxima: 5 minutos; 

Formato: Padrão H264 (mpeg4 ou mp4); 
Resolução: 720p (1280x720); Widescreen (se estiver gravando no celular, 

deixar o aparelho na posição horizontal);  
e se possível, gravar em local com fundo branco. 

 
Enviar o arquivo para o número Whatsapp 49 9 9154 1229. 

 



ASSUNTOS: 

A audiência pública abordará os seguintes assuntos: 

-Escolha dos novos membros para o Conselho de Consumidores da DCELT – 
Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Ltda para o período de 2022 a 
2026. 

-Atendimento ao consumidor; 

-Tarifas aplicadas; 

-Adequação de serviços pela distribuidora. 

 

DO CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES: 

1 - Cada parte interessada poderá encaminhar apenas 1 vídeo com duração 
máxima de 5 minutos; 
 
2 - O interessado (a) deve informar seu nome (e outros dados que julgar 
necessários) no início do vídeo; 
 
3 - Vídeos que excederem o tempo máximo definido ou que não sejam 
atinentes ao tema poderão ter sua reprodução cancelada pela Presidência da 
Audiência; 
 
4 - Falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira 
responsabilidade de seus produtores. 
 
5 - Contribuições por escrito devem ser encaminhados para o e-mail 
conselhodeconsumidores@dcelt.com.br 
 
Mais informações pelo número 49 9 9154 1229. 
 
 
 

 

 

	


