
 
 

Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga – COCEN CPFL Piratininga 
 

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CPFL Piratininga – COCEN PIRATININGA 
comunica a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 06 de setembro de 2016, às 9h30m, no 
Auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP CAMPINAS, localizado na 
Rua Padre Camargo Lacerda, nº 37, no bairro Bonfim, em Campinas, SP, em conformidade com 
no inciso XIV do art. 13 da Resolução Normativa ANEEL nº 451/11, que estabelece as condições 
gerais para a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de 
Energia Elétrica no âmbito das concessionárias do serviço público de distribuição de energia 
elétrica.  Na ocasião, será abordada a criação e atuação do COCEN CPFL Piratininga, bem como 
os aspectos ligados ao fornecimento de energia elétrica, tais como o atendimento ao 
consumidor, as tarifas aplicadas e a adequação dos serviços prestados pela distribuidora.   

As entidades interessadas em se candidatarem para representar as classes de consumo 
Residencial, Comercial, Industrial, Rural e Poder Público no COCEN da CPFL Piratininga, 
descritas no artigo 3ª da Resolução Normativa ANEEL nº 451, e melhor discriminadas no artigo 
5º da Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 09/09/10, durante o próximo mandato com 
início em 01/01/2017 e término em 31/12/2020, deverão apresentar Carta de Manifestação de 
Interesse, assinada por seus representantes legais e dirigida ao Conselho de Consumidores de 
Energia Elétrica da CPFL Piratininga, com sede na Rodovia Engº. Miguel Noel Nascentes 
Burnier, nº 1775, Bloco 3, 3º andar, bairro Parque São Quirino, em Campinas,  SP, CEP 13088-
900. A referida Carta de Manifestação também poderá ser entregue em qualquer posto de 
atendimento da CPFL Piratininga, atendendo aos seguintes requisitos de qualificação: 

 Atuação em toda a área de concessão da distribuidora; 

 Previsão em seus estatutos sociais de defesa dos direitos da classe de consumidores 

que representa; 

 Previsão em seus estatutos de não possuir finalidade lucrativa; e 

 Que não tenha sido declarada inidônea ou possua dirigente condenado mediante 
sentença transitada em julgado por prática de crime, contravenção ou improbidade 

administrativa, com pena que não tenha sido extinta por quaisquer causas legais; 

 Anexar à Carta de Manifestação cópias dos seguintes documentos:  
- Comprovante de CNPJ (MF) com situação cadastral "Ativa"; 
- Cópia do Estatuto Social vigente; 
- Cópia da Ata de Eleição da atual Diretoria;  
- Indicação de seu site na Internet ou breve apresentação institucional da entidade. 

A escolha das representações de classes será feita pelo COCEN da CPFL Piratininga 
posteriormente à realização da Audiência Pública, atendendo ao disposto no artigo 4º da 
mesma REN ANEEL nº 451/11.    

Campinas, 15 de agosto de 2016 
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