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1. Apresentação

Esse Relatório tem o objetivo de apresentar as análises e providências adotadas relacionadas as
propostas ligadas ao serviço de energia elétrica encaminhadas no ano de 2020, pelo Conselho de
Consumidores da Enel Distribuição Ceará – CONERGE, com o objetivo de atender ao disposto do
Artigo 14, inciso VIII da Resolução Normativa ANEEL nº 451/2011.

O Relatório consiste em apresentar dados e informações discutidas durante as Reuniões Ordinárias e
Seminários realizados pelo Conselho, no período de Janeiro a Dezembro de 2020. É citado neste
relatório quantitativo de reuniões realizadas, seus temas e expositores, bem como das providências
adotas pela Enel Distribuição Ceará, relacionados aos respectivos assuntos debatidos e ações
desenvolvidas.
No ano de 2020 foram realizadas 09 reuniões Ordinárias no CONERGE, todas em Fortaleza-Ce;
sendo 02(duas) reuniões físicas e 07(sete) virtuais (PLATAFORMA TEAMS); 01(uma) extraordinária
com a Diretoria da Enel Distribuição Ceará, virtual (PLATAFORMA TEAMS), também em Fortaleza/
CE.

2. Reuniões Ordinárias do CONERGE
222ª Reunião Ordinária, realizada em 15/01/2020 – sede do CONERGE
 Tema1: “Os Problemas de Atrasos na Entrega de Faturas pela Enel Ceará e Soluções
Propostas”
 Palestrante: Márcio Lisandro de Sena Almeida: Responsável pelo Atendimento Presencial da
Enel - CE

 Esclarecimentos: O Presidente do CONERGE teceu elogios a questões relativas aos
produtores do Perímetro Irrigado, intermediado pelo Senhor Osvaldo Férrer e o Senhor
Rizonaldo Paes que tiveram a sensibilidade ao problema e flexibilidade nas negociações. O
Vice-Presidente também mencionou o caso tratado de parcelamento por acumulo de faturas
com um Aquicultor que teve seu fornecimento suspenso, mas que fora prontamente
solucionado. O Senhor Márcio Lisandro apresentou os impactos nas mudanças de Sistema e
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de toda temática das metas de TI e GDS. Outras melhorias mencionadas foram a
disponibilidade de funcionário para fazer triagem de fatura retida no processo de anomalia
(crítica), durante a madrugada e motoqueiro destinado a realizar a entrega dessas faturas fora
de rotas. O Palestrante mencionou que a Diretora Márcia Sandra tem acompanhado
diariamente as medidas e que realiza periodicamente reuniões de acompanhamento desse
processo para adequações necessárias.

 Tema2: “Revisão da Resolução 482/2012 da ANEEL – Situação Atual e Perspectivas”
 Expositor: Joaquim Caldas Rolim de Oliveira – Representante Titular da Classe Industrial no
CONERGE
 Esclarecimentos: Neste tema, palestra promovida pelo Conselheiro Joaquim Rolim,
considerada como informativa, o Conselheiro ressaltou que a ANEEL somente veio a
considerar parte dos benefícios da GD, uma vez que a mesma proporciona benefícios tais
como: a redução de perdas, sem necessariamente gerar investimentos, Bandeiras Tarifárias,
evita o uso de água dos reservatórios, dentre outros fatores não mencionados.
223ª Reunião Ordinária, realizada em 20/02/2020 – sede do CONERGE


Tema1: “Ações da Arce na Fiscalização dos Serviços Prestados pela Enel Ceará”



Palestrante: José Dickson Araújo - Coordenador de Energia da ARCE



Esclarecimentos: O Presidente do CONERGE, ressaltou que ao longo dos últimos meses e
até anos, há problemas de ordem contínua dentro da Companhia, mas acredita que a
Companhia poderá apresentar resultados melhores. O Senhor Dickson (ARCE) relatou ver
com bons olhos essa nova gestão da Enel Ceará prestada pelo novo Presidente, o Senhor
Charles De Capdeville e que nesses dez anos na ARCE não se recorda de algum Presidente
da Enel Ceará ter se colocado tão a disposição de a ir a ARCE e prestar contas do início da
gestão e colocar o que está sendo feito para melhoria dos serviços. Relatou que o que chamou
a atenção dele foi a frase que o Presidente da Enel Ceará mencionou que “o objetivo da
gestão dele é a Enel Ceará voltar a ser a primeira do Brasil”.



Tema2: “Evolução no Atendimento as Novas Conexões com Obras e Proposta de Solução das
Pendências em Atraso”



Palestrante: Socorro Pontes - Área Planejamento e Engenharia da Enel Ceará
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Esclarecimentos: O Senhor Joaquim Rolim e a Senhora Francilene Silva aproveitaram a
presença do Senhor Dickson para solicitar apoio e empenho nas fiscalizações da Enel, onde o
Senhor Dickson informou que a ARCE acredita que a Enel Ceará não tem medido esforços e
que a Agência Reguladora crê que serão brevemente otimizados. A Senhora Socorro Pontes
ainda relatou que o Presidente da Enel Ceará frisou, em uma reunião junto a este Conselho,
que não há qualquer problema com investimentos por parte da Companhia e que a mesma
mantém empenhada na solução das demandas.

 Tema3: “Tarifa Branca 2020 – Para Todos os Consumidores"


Palestrante: Raimundo Tarcisio Costa - Área de Regulação da Enel Ceará

 Esclarecimentos: O Senhor Erildo Pontes ressaltou sobre as dificuldades de comunicação
com produtores rurais e solicitou o apoio dos representantes da Enel Ceará para, em conjunto,
contatá-los e orientá-los devidamente e da Área de Regulação, solicitou uma simulação das
tarifas para apresentar aos membros da Classe Rural sobre as novas mudanças. O Senhor
Gustavo Gracia esclareceu que os clientes do Grupo A tem contratos individuais e, portanto,
poderá fazer uma média comparativa para o Consumidor. O Senhor Tarcisio Costa informou
que a própria Resolução da ANEEL sobre tarifas, abre uma média para o Grupo B.

224ª Reunião Ordinária, realizada em 04/06/2020 – PLATAFORMA TEAMS


Tema 1: “Evolução do Sistema da Enel Distribuição Ceará Quanto as Faturas”



Palestrante: Rodrigo Carlos de Almeida – Responsável pela Área de Faturamento Ceará



Esclarecimentos: O Senhor Joaquim Rolim elogiou a Apresentação e estratégias do
Palestrante diante um problema que provocou enorme transtorno e que envolve todos os
Consumidores de energia do Estado do Ceará, mas solicitou se seria possível dentre as
estratégias apresentadas que haja uma tolerância para pagamento das faturas até dezembro,
ou até 90 dias, diante do momento de crise pela pandemia. O Senhor Joaquim Rolim solicitou
uma reunião com representantes do Sindienergia e Enel, mais precisamente com a Senhora
Ana Caroline, que tem prestado um bom atendimento e a devida atenção a Classe Industrial,
pelo elevado nível de problemas aos Clientes com GD. O Senhor Rodrigo Carlos se propôs a
participar desta reunião, no dia 16 de junho, assim como apresentar dados para o problema de
GD com a causa raiz.
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Tema 2: “Evolução no Atendimento as Novas Conexões com Obras e Proposta de Solução
das Pendências em Atraso e Apresentação de Investimentos”



Palestrante: Socorro Pontes - Área Planejamento e Engenharia da Enel Ceará



Esclarecimentos: O Presidente do CONERGE solicitou um olhar mais atencioso com o
Consumidor Rural pois observou relevância no Centro Sul e Sul do Estado. A palestrante
informou que apesar de todas as dificuldades devido a pandemia, pode-se observar grande
evolução em Regional na área Rural, no caso da Regional Norte, que está com apenas 68
obras pendentes, mas que há ainda um número de obras bem expressivas na Centro Sul,
onde foi acrescida 18 turmas para dar maior velocidade nos atendimentos. O Senhor Raul
Amaral achou relevante o fluxo de obras diminuindo sensivelmente, mediante o trabalho
desempenhado pela Senhora Socorro Pontes brilhantemente e de todo seu esforço, que é
super merecido o reconhecimento. Porém não pode deixar de considerar o rigor deste
Conselho e em suas críticas, sem desmerecer o brilho do sucesso do profissional, mas há
muito a se exigir.



Tema 3: “Estratégia de Atuação do CONERGE nas Consultas Públicas da ANEEL.



Moderador: Antonio Erildo Lemos Pontes - Presidente do CONERGE e Representante titular
da Classe Rural – FAEC



Expositor: Joaquim Caldas Rolim de Oliveira – Representante Titular da Classe Industrial.



Esclarecimentos: O Presidente do CONERGE solicitou uma sensibilização da Enel Ceará
diante do trágico quadro da pandemia. Dentre os temas tratados e por sinal por intermédio de
um dos Conselheiros presentes foi sobre a suspensão do fornecimento de energia em prol dos
Consumidores Residenciais e os de Baixa Renda. Os questionamentos feitos se referiram ao
modo como o Consumidor pagaria suas contas estando impossibilitado de trabalhar e tendo de
permanecer em casa, pedido este que chegou a Diretoria da ENEL Ceará por vários Canais e
até do Governador do Estado. Esclareceu que esta decisão da Enel Ceará foi ante
determinações regulamentares e ressaltou ser de total confiança e de interesse a sua
preservação. Ressaltou que a solicitação e sensibilização da Enel Ceará foi prontamente
acatada, porém com a ressalva de não poder ser divulgada, haja visto que o quadro da
inadimplência pudesse ser agravado. Essa decisão envolveu todo o Grupo Enel em seus
respectivos estados.
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225ª Reunião Ordinária, realizada em 09/07/2020 – PLATAFORMA TEAMS


Tema1: “Vigência MP 950/2020 - Faturamento Subclasse Residencial Baixa Renda e Reajuste
Tarifário”



Palestrante: Rodrigo Carlos de Almeida - Responsável pela Área de Faturamento CE e
Gustavo Gracia - Área de Regulação da Enel Ceará



Esclarecimentos:

O Palestrante declarou a preocupação da Enel Ceará pelos 800 mil

Consumidores de Baixa Renda que perderão os benefícios da MP 950/2020 e lei estadual
7.891/2013. A Diretora Márcia Sandra ressaltou que o término da Medida Provisória de Nº 950,
coincide com o término do benefício do Governo do Estado que foram inclusive
complementares para Consumidores de até 100 KWh. E ainda, ressaltou que foi realizado todo
um trabalho de comunicação junto a esses Consumidores de forma proativa. Dentre as ações
mencionadas, estão: orientação no site sobre o término da isenção, disparo de SMS aos
Clientes com número de celular cadastrado direcionando ao site para mais informações, URA
ativa com realização de chamadas gravadas aos Clientes com número de telefone fixo
cadastrado informando sobre o encerramento da isenção, mensagem na conta de energia
informando sobre o encerramento da isenção, alinhamento com os Conselhos de
Consumidores de cada estado e orientação ao Atendimento (Call center) sobre o assunto para
sanar as dúvidas dos clientes em caso de contato. O Senhor Tarciso Costa ressaltou que
mesmo com essas ações apresentadas a Enel Ceará fez a devida comunicação junto a ARCE
sobre as ações regulamentares e seus possíveis impactos.



Tema2: “Oferta de Energia Adicional para cliente do Grupo A”.



Palestrante: Engº Carlos Eduardo Guimarães – Área de Grandes Clientes



Esclarecimentos: O Palestrante esclareceu alguns pontos tais como: A Enel está oferecendo,
por tempo limitado uma tarifa de energia competitiva e mais atrativa para o horário de ponta 17h30 às 20h30. O valor promocional é válido para Clientes adimplentes do Grupo A (clientes
verdes, cativos, classes A3A e A4). Benefícios como: desativação de geradores a diesel e
estímulo a continuidade da produção no horário de ponta. O prazo de validade é até dia 31 de
dezembro de 2020, podendo, eventualmente, ser prorrogado a critério da Distribuidora e para
adesão deste benefício e mais informações é necessário entrar em contato com a Central de
Relacionamento: 08002857887 ou com o Executivo de Atendimento da Conta, disponíveis de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 18h. Apresentou ainda o modelo Interruptivo
de Ponta, em que o público alvo é de Clientes adimplentes do grupo A, cativos: Tarifa Horo
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Sazonal Verde e Subgrupos A3a e A4. Declarou que todas as informações pertinentes a esse
tema, estará sendo divulgado através do site da Enel Ceará. O Palestrante, a pedido do
Presidente do Conerge, informou que na verdade, aplicado o desconto, não haverá reflexo e
que a ação está muito justa e traz um benefício sob as tarifas.



Tema3: “Reajuste Tarifário Enel Ceará – Conta COVID – Ofício CONERGE”



Moderador: Antonio Erildo Lemos Pontes - Presidente do CONERGE e Representante titular
da Classe Rural – FAEC



Expositor: Joaquim Caldas Rolim de Oliveira – Representante Titular da Classe Industrial.



Esclarecimentos: O Senhor Osvaldo Ferrer esclareceu que sobre o tema apresentado pelo
Conerge foi realizada reunião com a área de Regulação da Enel Ceará e que caso exista
algum fato novo por parte do Conselho, que seja formalizado para que a Enel Ceará possa se
pronunciar sobre a nova situação. O Senhor Gustavo Gracia deixou claro que a Conta Covid
seguiu todo um cronograma a curto prazo. Portanto, a solicitação que está sendo feita pelo
Conerge é válida, porém, apresenta problema de operacionalização, visto que os valores dos
recursos destinados são para todas as Distribuidoras, portanto não são específicos para o
Ceará, onde 12 Distribuidoras que passaram pelo processo de Reajuste Tarifário entre abril e
junho de 2020, não são colocados nessa conta ou no valor desse Reajuste para 2021.
Ressaltou que a condição e resposta do Presidente da Enel Ceará tomou como base as
determinações contidas na Resolução Normativa de nº 885 da ANEEL. Ao final, os
Conselheiros diante da discussão, optaram por formalizar nova carta ao Presidente da Enel
Ceará para então haver uma avaliação a nova prerrogativas deste Conselho.

226ª Reunião Ordinária, realizada em 13/08/2020 – PLATAFORMA TEAMS


Tema1: “Ações da Enel para Evitar Aglomerações (filas) com a Reabertura das Lojas”



Palestrante: Marcos Porto - Responsável Atendimento Grandes Clientes - Enel Ceará



Esclarecimentos: O palestrante esclareceu que a Enel Brasil promoveu uma reunião no dia 5
de agosto de 2020 com a ANEEL/SMA/SRD para apresentação das ações adotadas. No dia 6
de agosto de 2020, foi enviada a Carta Enel BR022-RB-2020, contenho o detalhamento das
ações apresentadas na reunião do dia 5 de agosto de 2020 e após a reunião a Enel Ceará
decidiu por implementar, a partir do dia 6 de agosto de 2020, o agendamento eletrônico nas
principais Lojas do Estado do Ceará que apresentaram problema de aglomeração. O Senhor
Rizonaldo Paes esclareceu que essa reunião junto a ANEEL promoveu um esclarecimento
fundamental que foi de sinalizar a necessidade de se fazer um pré agendamento uma vez que
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é definido no Decreto e que esse tipo procedimento não consta nas normas da ANEEL. O
Senhor Marcos Porto esclareceu que 70% de Clientes foram atendidos e que o tema central se
resume às limitações internas na Loja, porém o que mais impactou foi a procura além do
esperado.




Tema2: “Estrutura de Atendimento aos Clientes do Grupo A”
Palestrante: Ana Caroline Araujo Lima Choudhury - Responsável pelo Atendimento aos
Grandes Clientes - Enel Ceará



Esclarecimentos: O Conselheiro Ricardo Castelo, solicitou a Enel CE apresentar na próxima
Reunião do Conerge o fluxo de reclamações (pesquisa de satisfação) e todo o atendimento
durante a Pandemia. Segundo a Senhora Ana Caroline essa pesquisa somente está disponível
em outubro e, portanto, ficou este tema a ser apresentado na Reunião Ordinária de outubro.



Tema3: “Incidência de ICMS sobre a Subvenção dos Clientes da Classe Rural”



Palestrante: Rodrigo Carlos de Almeida - Responsável pela Área de Faturamento CE



Esclarecimentos: A Conselheira Francilene solicitou que a Enel Ceará reveja a possibilidade
da abertura da Loja de Atendimento do Conjunto Ceará e da distribuição das Agências de
Campanha e agradeceu os esclarecimentos. O Senhor Rizonaldo Paes mencionou que a
Diretora Márcia Sandra informou que já está previsto a abertura da Loja do Conjunto Ceará,
bem como a extensão desse atendimento com Loja de Campanha. A pedido do Presidente do
CONERGE o Palestrante ficou de aprofundar-se nas informações sobre este tema conforme
solicitado.

227ª Reunião Ordinária, realizada em 17/09/2020 – PLATAFORMA TEAMS


Tema1: “Incidência de ICMS sobre a Subvenção dos Clientes da Classe Rural”



Palestrante: Cláudia Luciana Navarro – Área Tributária da Enel Distribuição Ceará e Eva
Sandovânia de Sousa Monte (Sandra Monte) - Área de Grandes Clientes



Esclarecimentos: O Presidente do CONERGE indagou a Palestrante em quanto a Enel Ceará
recebeu de “Auto de Infração” e em quais Consumidores efetivamente incidirão em suas
faturas esse Tributo. Em resposta, a Palestrante informou que os Consumidores que hoje são
“Cadastrados como Isentos”, que seguem esse Decreto e que fizeram o cadastramento, não
são tributados em virtude de sua isenção. Entretanto, aqueles Clientes que não tem o
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cadastramento, que não fazem parte da isenção, passarão a ser cobrados. Com base na
resposta da Palestrante, o Presidente do CONERGE, solicitou realizar uma listagem desses
Cliente e apresentá-lo. A Senhora Sandra Monte, informou ter essa demanda solicitada pelo
Presidente do CONERGE e que até o final desta Reunião a mesma passará as informações
solicitadas. A Palestrante informou que nessa listagem constará se o Cliente tem ou não direto
a isenção do ICMS, sua Tributação e localizar os Clientes que tenha condições de realizar
recadastramento, bem como a Senhora Cláudia Navarro ficou de enviar as Atividades isentas
e não isentas de ICMS.



Tema2: “Evolução no Atendimento as Novas Conexões com Obras e Proposta de Solução das
Pendências em Atraso e Apresentação de Investimentos”



Palestrante: Glauco Valério - Área Planejamento e Engenharia da Enel Ceará



Esclarecimentos: O Palestrante apresentou o fechamento de agosto de 2020 com 4% de
Obras à Executar. Segundo o Palestrante, a Enel Ceará conseguiu chegar nesse período, a
sua menor marca histórica de backlog de Pedidos de Ligações com Extensão de Rede,
chegando a um número de 2.474 obras em aberto. O Senhor Erildo Pontes esclareceu ser
notório essa Evolução e parabenizou o Palestrante, solicitando também reportar os parabéns a
Senhora Socorro Pontes. O Senhor Osvaldo Férrer deixou claro que a Classe Rural vem tendo
toda a sua totalidade de atenção e que os prazos nem sempre são atendidos em seu limite. O
Senhor Rizonaldo Paes destacou que o Senhor Glauco Valério deu todo o apoio e priorização,
para atender todas as demandas encaminhadas individualmente pelo Conselho. O Presidente
do CONERGE solicitou acrescer ao gráfico da Apresentação, dados como: Extensão de Redes
(km), Quantidade de Postes implantados num período dos últimos 12 meses, antes e pós
pandemia.



Tema3: “Acompanhamento das Novas Conexões e Faturamento de Clientes Geração
Distribuída”



Palestrante: Ana Caroline Choudhury - Área de Grandes Clientes, Artur Nunes Ferreira
Correia - Analista da Área de Grandes Clientes da Enel Distribuição Ceará e Daniel Brandão
Pinto Moreira - Especialista Área de Faturamento Enel Ceará



Esclarecimentos: O Conselheiro Joaquim Rolim solicitou a seguinte demanda: incluir
reclamações de 1º, 2º e 3º Nível na próxima apresentação e foi devidamente acatado. O
Senhor Joaquim Rolim achou excelente a Apresentação do Senhor Artur Nunes e solicitou um
gráfico referente ao slide 4 com evolução mensal desde outubro de 2019 a agosto de 2020. O
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Presidente do CONERGE, a pedido do Senhor Joaquim acatou retomar esse mesmo Tema
com as expectativas de novos dados conforme o Senhor Ribamar citou em focar mais na parte
de faturamento.

228ª Reunião Ordinária, realizada em 08/10/2020 – PLATAFORMA TEAMS.


Tema1: “As Ações Sociais da Enel Ceará em Andamento”



Palestrante: Ana Cilana – Área de Projetos de Sustentabilidade



Esclarecimentos: A Conselheira Francilene Silva, declarou admiração pela iniciativa do
Presidente do Conerge quanto a intermediação nas demandas referente a Classe Residencial
a qual representa neste Conselho. Falou da carência em expandir a participação de mais
Entidades no Grupo Frente de Fortaleza junto a Enel CE e de uma maior divulgação nos
Projetos de Sustentabilidade via meios de Comunicação. Os Conselheiros presentes
enalteceram o trabalho desempenhado pela palestrante e suas Ações.



Tema2: “Acompanhamento das Novas Conexões e Faturamento de Clientes GD” – Dados
Específicos”



Palestrantes: Sérgio Jose Scortegagna Filho – Área de Faturamento, Daniel Brandao Pinto
Moreira – Especialista Área de Faturamento, Artur Nunes Ferreira Correia – Analista da Área
de Grandes Clientes e Ana Caroline Choudhury – Área de Grandes Clientes da Enel Ceará.



Esclarecimentos: O Presidente do Conerge, apresentou a seguinte proposta junto ao
Conselheiro Joaquim Rolim e o representante do Sindienergia Ribamar Carneiro: “Que diante
das 8.698 Conexões existentes no Ceará, ao atingir as 10.000, que haja uma grande divulgação
na mídia e na imprensa mostrando os resultados e metas atingidas no Ceará”. Prontamente, o
Senhor Joaquim Rolim aprovou a ideia e que haja uma parceria tanto do Conerge quanto do
Sindienergia à pessoa do Senhor Ribamar Carneiro, junto com a Enel Ceará. A Senhora Ana
Carolina Choudhury concordou também com a ideia e afirmou que a Enel Ceará pode também
estar fazendo essa divulgação mensal. O Senhor Joaquim Rolim solicitou a redução do prazo de
melhorias ainda em 2021 e que mantenha o mesmo tema de Acompanhamento para o próximo
mês ou mesmo pós que seja trimestral.
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229ª Reunião Ordinária, realizada em 17/11/2020 – PLATAFORMA TEAMS.
Tema1: “Evolução no Atendimento as Novas Conexões com Obras e Proposta de Solução das
Pendências em Atraso e Apresentação de Investimentos”


Palestrante: Gláuco Valério - Área Planejamento e Engenharia da Enel Ceará



Esclarecimentos: O Presidente do Conerge parabenizou a Palestrante e solicitou reportar os
parabéns ao Presidente da Companhia de Distribuição Enel Ceará, pelo trabalho que está
sendo desenvolvido em Jericoacoara. Declarou ainda ser perceptível a melhoria na execução
das obras e que espera um desfecho de sucesso com destaques em 2021, em premiações,
como foi há alguns anos atrás



Tema2: “Apontamentos para Formulação e Planejamento do PAM 2021 do CONERGE”



Palestrante: Rizonaldo Alves Paes – Secretário Executivo do Conerge



Esclarecimentos: Para este tema foi firmado o recebimento de sugestões para avaliar até o
dia 30 de novembro de 2020, já que o prazo de seu envio é até o dia 18 de dezembro de 2020.



Tema3: “Nivelamento Sobre o Panorama Atual do Setor Elétrico Brasileiro e Propostas
Existentes”



Palestrante: Joaquim Caldas Rolim de Oliveira - Conselheiro Titular da Classe Industrial no
CONERGE pela FIEC



Esclarecimentos: Para este tema e por ter sido abordado pelo próprio Conselho, não houve
demandas à Distribuidora.

230ª Reunião Ordinária, realizada em 10/12/2020 – PLATAFORMA TEAMS.


Tema1: “Acompanhamento das Novas Conexões e Faturamento de Clientes Geração
Distribuída” - Dados Específicos”



Palestrante:

Mário

Barreto

de

Moura

Neto

-

Área

de

Grandes

Clientes;

Sérgio José Scortegna Filho - Responsável Área de Faturamento; Daniel Brandao Pinto
Moreira - Especialista Área de Faturamento e Artur Nunes Ferreira Correia - Analista da Área
de Grandes Clientes.


Esclarecimentos: O Conselheiro Joaquim Rolim parabenizou as Apresentações e a
transparência com o Conerge. Mencionou ser perceptível as intenções de melhorias, porém, o
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índice de insatisfação na GD ainda é maior ao apresentado nas pesquisas. Ressaltou que a
busca de solução é positiva, mas a percepção é de muita insatisfação. O Senhor Mário Barreto
esclareceu que o intuito da área é de continuar a apresentar essa melhoria e que há sem
dúvida um reconhecimento dessa necessidade.



Tema2: “Fechamento da Proposta do PAM 2021 do CONERGE”



Palestrante: Rizonaldo Alves Paes – Secretário Executivo do Conerge



Esclarecimentos: O Presidente do Conerge esclareceu que diante do período de Pandemia, a
ANEEL decidiu por postergar o envio do PAM correspondente ao ano de 2021, até a data de
18 de dezembro de 2021 e ressaltou mais uma vez que as propostas enviadas poderão ser
remanejadas ou substituídas mediante decisão colegiada no Conselho. Enalteceu o trabalho
desempenhado pelo Ouvidor da Companhia junto ao Conselho.

3. Reunião Extraordinária do CONERGE


Reunião Extraordinária, realizada em 28/09/2020 – PLATAFORMA TEAMS



Tema: “Dissertativo”



Participantes: Conselheiros: Antonio Erildo Lemos Pontes - Presidente do CONERGE e
Representante Titular da Classe Rural, Paulo Souza Barbosa - Vice-Presidente do CONERGE
e Representante Titular da Classe Comercial, Joaquim Caldas Rolim de Oliveira Representante Titular da Classe Industrial, Adão Linhares Muniz - Representante Titular da
Classe Poder Público, Antônio José da Costa - Representante Suplente Classe Comercial,
Raul Amaral Júnior - Representante Suplente da Classe Industrial, Rizonaldo Alves Paes Secretário Executivo Titular do CONERGE e Jefferson de Oliveira Barbosa - Secretário
Executivo Suplente do CONERGE; Enel Distribuição Ceará: Charles De Capdeville Presidente, Luiz Antônio Correia Gazulha - Diretor de Regulação (participação por video
conferência), Márcia Sandra Roque Vieira - Diretora de Mercado, José Nunes de Almeida Neto
- Diretor Institucional, José Osvaldo Correia Férrer - Responsável pela Área de Obras do
Governo do Estado, Gustavo Gracia - Área de Regulação e Maria do Socorro Pontes - Área de
Planejamento e Engenharia.



Esclarecimentos: Relativo as demandas do Conselheiro Titular da Classe Poder Público,
representando a SEINFRA - O Senhor Adão Linhares Muniz, o Presidente da Enel Ceará
informou das questões do Faturamento que a Senhora Márcia Sandra estaria com foco nesse
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tema para dar a devida atenção ao Estado e referente ao Tema da MRT, o Presidente da Enel
Ceará informou que pode contribuir com o levantamento e que precisará do Estado para
informar quais as Áreas prioritárias para atender e fazer todo um levantamento a médio prazo.
Relativo as demandas do Vice-Presidente e Representante Titular da Classe Comercial do
Conerge, Representando ACC, o Senhor Paulo Souza Barbosa, o Presidente da Enel Ceará
reforçou que a manutenção de Iluminação Pública de Fortaleza é de total responsabilidade da
Prefeitura, tanto o ônus da Cobrança quanto a sua Manutenção. Reforçou todo um trabalho
desempenhado durante a Pandemia, para atender pessoas de Baixa Renda, possibilitando o
seu cadastro com melhorias na Cobrança de suas Conta de Energia, assim como a isenção de
ICMS. Quanto a demora no atendimento às Ligações Novas com extensão de rede, afirmou
que a Enel Ceará está no melhor Nível de atraso dentre os últimos 10 anos e especificou que
está havendo todo um trabalho para sanar essas pendências. A Senhora Márcia Sandra,
reforçou junto ao Dr. Paulo Barboza o envio das demandas de Clientes de Baixa Renda para
que possa ser analisado e possivelmente ser atendido com o benefício. Relativo as demandas
do Representante Titular da Classe Industrial, o Senhor Joaquim Caldas Rolim, representando
a FIEC, o Conselheiro apenas agradeceu a parceria junto ao CONERGE, FIEC e o Centro
Capacitação da Barra do Ceará e das expectativas de grandes resultados com essa aliança
para melhoria dos serviços, pelo atendimento de toda Equipe e Diretoria da Enel Ceará
sempre disponível a ouvir e atender as demandas deste Conselho de Consumidores, pelos
esforços e desempenho de toda equipe da Área de Obras e especificamente a Senhora
Socorro Pontes, das reuniões realizadas com Conerge e Sindienergia para melhorias e
interação. Relativo as demandas do Senhor Raul Amaral Júnior, Representante Suplente da
Classe Industrial, pela FIEC, o Presidente da Enel Ceará declarou que o foco da Enel Ceará e
do Conerge é a “Boa Qualidade na Prestação de Serviços do Setor Elétrico”. Mencionou ainda
que houve casos ocorridos nos excessos do DEC/FEC, mas já existe um “Projeto Robusto”,
com investimento em equipes e manutenções, para reverter os índices do DEC/FEC, com
expectativas de levar a Enel Ceará novamente ao topo de onde é o seu lugar. E declarou ser
de grande importância a opinião e contribuição do Conerge para a Enel Ceará. E o Senhor
Charles De Capdeville reforçou que sem dúvida há uma grande equipe movida na resolução
dos casos e que somente o que lhe cabe é o apoio. Relativo as demandas da Senhora Maria
Francilene da Silva, Representante Titular da Classe Residencial, pela FBFF, em decorrência
de sua ausência, o Presidente do Conerge veio a apresentar sua demanda, e em resposta, o
Presidente da Enel Ceará declarou algumas possíveis falhas, mas que já estão sendo
anotadas e devidamente providenciadas suas melhorias. Das Ações de Sustentabilidade, o
Senhor Charlles De Capdeville declarou que adotará as providências para que as mesmas
possam ser inseridas nas ações deste tema. A Diretora de Mercado, a Senhora Márcia Sandra,
informou que fará contato com a Conselheira Francilene para saber em que momento sucedeu
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o caso para que possa apurar e adotar as medidas cabíveis para solucionar o problema, mas
concorda que em algum momento houve certa limitação no Call Center da Enel Ceará.
Ressaltou ainda um Projeto de Melhorias para o Call Center com mais tecnologias e de
melhorias de conectividade com outros parceiros. O Senhor Rizonaldo Paes, Ouvidor e
Secretário Executivo do Conerge, esclareceu que há algum tempo a Senhora Francilene Silva
vem sendo inserida nos “Programas de Sustentabilidade da Enel Ceará” e que já foi
cadastrada para comunicação via whatsapp para participação das reuniões da Rede de
Lideranças. E, portanto, ainda nesta presente data ela estará sendo efetivamente inserida nas
demandas solicitadas. Relativo as demandas do Senhor Antonio Erildo Lemos Pontes,
Representante Titular da Classe Rural, pela FAEC, o Presidente da Enel Ceará esclareceu
sobre a redução das Obras em atraso e de suas particularidades e prioridades. Mencionou que
há possíveis meios estratégicos para atender durante as secas, as demandas de energia para
irrigação desses produtores e atender melhor essa Classe. A Senhora Socorro Pontes, teceu
comentários sobre os temas tratados em que houve prioridades em meio a Pandemia e para
atender equipamentos hospitalares que atendia todo o Estado, como a exemplo, o Hospital
Regional do Jaguaribe, sendo realizada em tempo recorde. A Senhora Socorro adiantou
alguns dados de avanços nas execuções das obras. A Senhora Márcia Sandra, solicitando a
palavra, agradeceu a parceria junto ao Poder Público para realização e uso da Loja Campanha
Paulo Sarasate, que teve 30 dias de funcionamento e que atendeu a todos os quesitos de
higiene e comodidade em tempos de Pandemia, com atendimento médio de 1.000 Clientes por
dia. O Presidente da Enel Ceará esclareceu ter apontado todas as demandas para análise e
retorno e agradeceu mais uma vez a presença de todos.

4. Seminários do CONERGE
4.1 Seminário da Classe de Consumidores Industrial, realizada em 11/03/2020 – em Juazeiro do
Norte/ Ceará.


Temas: “Curso Gestor Eficiente da Conta de Energia Cariri”.



Participantes: Conselheiros, Representantes da Enel CE e público Industrial em geral.



Esclarecimentos: Foram apresentadas dicas para a Redução de Custos com a Energia
Elétrica e demais interesses da Classe Industrial.
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Evidência:(Banner)

5. Ações da Enel Ceará com o CONERGE

5.1 Relatório de Visitas às Lojas de Atendimento Enel CE X
CONERGE – Loja Parangaba e Loja Centro, realizado em
17/08/2020 – em Fortaleza/Ceará.



Evidências:
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5.2 Relatório de Acompanhamento: Unidade Móvel Enel CE X CONERGE ao Residencial Luiz
Gonzaga, realizado de 24 a 28/08/2020 – em Fortaleza/Ceará.
 Estatísticas Diárias:
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Fortaleza, 30 de março de 2021,

Rizonaldo Alves Paes
Secretário Executivo Titular do CONERGE
Ouvidor Enel Distribuição Ceará
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