
  

COMEB
       Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos

07 DE MAIO DE 2013 – REUNIÃO COM A MGD – CPFL

Compareceram ao COMEB - Conselho Municipal de Entidades de Bairros 
de Santos o Sr. Claudemiro e a Sra. Daniele, ambos ex-funcionários da 
CPFL  –  Piratininga  e  atualmente  na empresa  MGD (fone 32192870)  - 
prestadora  de  serviços  à  CPFL,  para  expor  sobre  o  programa  de 
regularização de clientes ligados direto – sem medidor.
A taxa mínima que anteriormente era paga pelos consumidores de baixa 
renda foi extinta em 2010. Esses consumidores bem como aqueles que 
estão ligados irregularmente à rede elétrica estão sendo visitados e lhes 
está sendo dada a oportunidade de regularizar a situação. Se o cliente 
optar  pela  regularização da situação,  recebe gratuitamente  o poste,  a 
caixa do medidor,  os  fios  e  a  mão de obra.  Se o consumidor  estiver 
inscrito em algum programa social  do governo federal  e tem o NIS – 
número  de  inscrição  social,  além  do  poste,  da  caixa  do  medidor,  da 
fiação, da mão de obra gratuita da instalação, ainda recebe gratuitamente 
geladeira  e  chuveiro  de  baixo  consumo  em  substituição  àqueles  que 
possuir, além de pagar a tarifa social.
Aqueles que optarem em continuar na clandestinidade, são cadastrados, 
os  cadastros  são  encaminhados  à  CPFL  que  vai  decidir  sobre  os 
procedimentos a serem anotados. O Sr. Claudemiro nos deixou modelo do 
Questionário bem como da correspondência que está sendo enviada aos 
consumidores. Os visitantes se colocaram à disposição para se 
necessários, prestar maiores esclarecimentos sobre o assunto.
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