De: Cleidiano Serafins dos Santos <cleidiano@energiatotal.com.br>
Enviado: segunda-feira, 30 de dezembro de 2019 22:47
Para: cp025_2019
Assunto: Contribuição Audiência Pública RN482/2012

Segue a contribuição da Energia Total Energia Solar:
Quanto a segurança Jurídica e economica, os projetos que foram solicitados parecer de
acesso até a mudança da regra devem permanecer na regra atual, conforme as
justificativas:
1 A ANEEL incentivou a geração solar, e muitos clientes acreditaram nisso e fizeram
investimentos, comprando equipamentos que levam até 90 dias para chegarem.
2 A realidade é que diferente do caderno temático da ANEEL figura 1, a compra do
Equipamento tem sido feita antes da solicitação do parecer de acesso, uma vez que
não é viável aguardar o parecer para fazer a aquisição, correndo o cliente o risco de
fazer um projeto com determinado equipamento e na hora da compra não há mais
disponibilidade no mercado, impedindo a execução.
3 Mesmo que já tenha comprado o equipamento e seja necessários reforços na rede, é
mais viável aguardar o prazo do reforço e ter a certeza do equipamento que será
aplicado, do que após 90 dias quando pronto o reforço ter que tentar comprar o
equipamento utilizado no projeto correndo o risco de estar indisponível no mercado e
ter que refazer novo projeto e solicitacão de acesso.
4 entedemos que alguns consumidores fazem primeiro o parecer de acesso e projeto,
para depois adquirir o equipamento, mas há também os casos listados acima que
fazem a aquisição antecipada, para não correr riscos de ter projeto com determinado
equipamento e quando da execução estar indisponível no mercado, inclusive aqueles
que importam e leva até 3 (três) meses para chegar.
Com base no exposto e evitando que nosso país seja taxado como inseguro para
investimentos, e também que consumidores que acreditaram na GD criada pela
ANEEL, deixamos nossa contribuição para que aqueles que solicitarem parecer de
acesso permaneça na regra atual, considerando a data de protocolização.
Att.
Cleidiano Serafins

