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01 — Data: 28 de julho de 2020, às llhOOmin

02 - Local: Sala Virtual (videoconferência) - PLATAFORMA TEAMS

03 - Conselheiros Presentes: 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, 
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.

04 - Enel Distribuição Ceará: José Osvaldo Correia Férrer - Responsável pelas Obras do Governo do Estado, 
Márcio Lisandro de Sena Almeida - Responsável pelo Atendimento Presencial, Carlos 
Falconiere de Araújo Filho - Área de Grandes Clientes, Eng° Carlos Eduardo Guimarães - 
Área de Desenvolvimento de Mercado, Ruy Magno Praciano Bandeira - Area de Governo, 
Ana Carolina Choudhury - Área de Grandes Clientes, Gustavo Gracia Ribeiro e Raimundo 
Tarciso Costa - Área de Regulação.

05 - Deliberação: O Presidente do CONERGE, o Senhor Erildo Pontes, iniciou a Reunião às llhOOmin, 
saudando todos os presentes. O Senhor Erildo Pontes justificou a ausência do Diretor 
Institucional da Enel Ceará, o Senhor José Nunes que veio a ser representado pelo Senhor 
José Osvaldo Férrer, responsável pelas Obras do Governo do Estado. O Presidente do 
CONERGE de imediato solicitou que o Senhor Márcio Lisandro fizesse as devidas 
explanações sobre o tema de Reabertura das Lojas, solicitado para apresentar 
excepcionalmente, para que possa dar prosseguimento ao tema principal da reunião solicitado 
pelo CONERGE, extraordinariamente. Esclareceu que nesta manhã foi solicitado apresentar 
um tema não previsto em pauta decorrente de sua importância e, portanto, o Presidente cedeu 
com brevidade as explanações solicitadas pela Área de Atendimento Presencial da Enel Ceará.

06 - Palestra 01: “Plano Reabertura Lojas - Atendimento Presencial Ceará”
Palestrante: Márcio Lisandro de Sena Almeida - Responsável pelo Atendimento Presencial

O Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. Declarou 
que o seu objetivo era de divulgar e comunicar ao Conselho as medidas referentes a Resolução 
Normativa daAneel de n°l .878 de 2015 e as normas de reabertura das Lojas de Atendimento. 
Detalhou que há um Plano de Comunicação para os Consumidores de Energia de 
conscientização ao entrar nas Lojas de Atendimento, dentre eles: Intemamente - Cartaz 
contendo a Capacidade Máxima de pessoas dentro das Lojas, Cartaz contendo as medidas de 
Prevenção da CO VID-19, Folders contendo os Canais Digitais, Banner com informações dos 
Canais Digitais, Adesivos nos pisos delimitando a distância média entre as pessoas e ímãs de 
geladeiras. Do Plano de Reabertura das Lojas de Atendimento, o palestrante esclareceu que 
na parte externa da Loja, será exigido o uso obrigatório de máscara dos clientes e dos 
atendentes e a proteção facial de acrílico, haverá cartazes, banners, placa de obrigação do uso 
de máscara e criação de sinalização para filas de espera fora da Loja de Atendimento. Relatou 
ainda que na entrada haverá o controle da quantidade máxima de pessoas que podem acessar 
a Loja ao mesmo tempo, ampliação da estrutura de portaria, assistência no Autoatendimento 
com distanciamento social e a implantação de Totem álcool em gel. Da parte interna da Loja, 
esclareceu que será intensificado o protocolo de limpeza das Lojas, haverá o isolamento 
parcial das longarinas de espera, implantação de acrílico nas mesaside Atendimento ao Cliente, 

protocolo de abertura de janelas e portas e procedimento de autodiagnóstico antes de sair para
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atendimento com a marcação no chão e haverá a utilização de apenas um ponto de 
atendimento por ilha (antes com 03 posições de atendimento). O Atendente deverá estar com 
máscara de tecido e protetor facial de acrílico. Em sua mesa deverá conter Cartilha com 
instruções de Serviços sobre o tema de Atendimento durante a COVID-19 e sua Capacitação 
para atender as demandas e procedimento aqui destacados. O Palestrante informou ainda que 
haverá um forte grupo, capacitado, com cerca de 71 funcionários na triagem, 201 atendentes 
e 97 atendendo via whatsapp. Dos protocolos adotados, o Senhor Márcio Lisandro citou: da 
limitação e quantidade de clientes por loja, sendo 1 pessoa a cada 13 m^ (Norma 5 das 
Condições Sanitárias— item 5.1 - DECRETO N°33,684, de 18 de julho de 2020), haverá a 
priorização no atendimento por Hora Marcada (NORMA 5 CONDIÇÕES SANITÁRIAS - 
ITEM 5.7 -DECRETO N°33.684, de 18 de julho de 2020); haverá a implementação na rotina 
de higienização e limpeza de funcionários, equipamentos e materiais de toques frequentes 
várias vezes ao dia com o uso de cronograma de limpeza dos setores; a higienização do local 
de trabalho incluindo teclado, mouse, telefone e Auíoatendimento deve ser feita pelo 
atendente ou auxiliar de limpeza conforme necessidade; os totens de Autoatendimento devem 
ser manuseados pelos atendentes e os equipamentos serão utilizados de forma alternada para 
estabelecer a distância de 2m entre os clientes e atendentes. Ressaltou que o cliente deve ser 
orientado e respeitar as demarcações no piso da Loja e o distanciamento social definido na 
espera até que possa ser atendido. Esclareceu que nesse período, o banheiro para o cliente não 
será disponibilizado, bem como o bebedouro para o cliente na parte social das lojas. Do espaço 
kids, também estará suspenso e deverá ser retirado. Informou que as lojas devem manter 
ventilação natural com portas e janelas abertas durante todo o atendimento, em caso de haver 
ar condicionado, o mesmo não deve estar em configuração de ventilação, ou seja, com 
reciclagem do ar de dentro da loja. Prosseguindo, o Palestrante informou quanto as medidas 
de contingência, caso haja contaminação de funcionários de forma suspeita ou confirmado 
será necessário: fechar temporariamente a Loja para realizar a higienização com meios 
idôneos; aplicar quarentena para o Atendente através do auto isolamento durante 14 dias; e 
aplicar quarentena preventiva através de auto isolamento durante 14 dias para todos os 
funcionários que tiveram contato próximo com o Atendente suspeito ou confirmado. Após 
higienizado, o local de trabalho será reaberto e reiniciará as atividades de trabalho. O 
Palestrante ainda esclareceu que em caso de desobediência, com cliente sem máscara, cliente 
exaltado, aglomeração na entrada da loja, etc, os Atendentes serão orientados a entrar em 
contato com os órgãos de segurança e saúde e adotar Stop Working até a normalização da 
situação de risco. Esclareceu que a Enel Ceará está em foco com todas as medidas da ANEEL 
e do Decreto Estadual para iniciar suas atividades logísticas na segunda-feira, dia 4 de agosto 
de 2020, com exceção dos municípios que se encontram em lockdown como: Juazeiro do 
Norte, Crato, Barbalha, Iguatu e Brejo Santo. Por fim, o Presidente do CONERGE achou a 
Apresentação objetiva e bem explicativa e ainda solicitou disponibilizar a referida 
Apresentação para o e-mail dos Conselheiros e mais precisamente para conhecimento da 
Classe Residencial representada nesta Conselho pela Titular, a Senhora Maria Francilene da 
Silva. O Presidente do CONERGE ainda reforçou o entendimento de que a Enel Ceará 
prestará o seu atendimento de forma agendada a àqueles que não procederem com esta opção 
e parabenizou a objetividade no tema.

07 - Palestra 02: “COVID - Demanda Lida - Grupo A”
Palestrante: Eng" Carlos Eduardo Guimarães - Área de Desenvolvimento de Mercado e 
Carlos Falconiere de Araújo Filho -Área de Grandes Clientes

O Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. O Senhor 
Carlos Eduardo esclareceu que o que está posto nas determinações da Conta COVID, 
principalmente sobre o tema de demanda e que levantou hipóteses para o diferimento quanto 
ao parcelamento e faturamento da demynla,^dos Consumidores ^/Grupo A. Considerando a



política que o Grupo Enel deseja aplicar e verificando o cenário de faturamento entre abril a 
' julho de 2020, onde ocorreu o maior impacto no período de lookdown, parte de um crédito 

para o Consumidor de Energia Elétrica e que esse crédito é que reflete com duas modalidades 
de parcelamento a partir de janeiro de 2021. Ressaltou que a diferença monetária entre a 
demanda lida e demanda contratada no período do COVID corresponde aos meses de abril a 
julho de 2020. Ressaltou que o período mais crítico da Pandemia foi entre os meses de abril 
a julho. Para os processos já solicitados, iniciarão o tratamento interno de avaliação caso estes 
Clientes estiverem dentro do previsto na política para a Adesão ao benefício. Consumidores 
que não solicitaram o benefício poderão solicitar caso tenham interesse. Esse processo será a 
primeira janela para novas solicitações do dia 3 ao dia 10 de agosto que está tentando oferecer 
disponibilidade de benefício muito ajustado com a liberação do recurso para o interessado. O 
Palestrante ressaltou sobre a assinatura de contratos pela Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica que se deram nos últimos dias em que o processo de transferência de recurso 
do sistema financeiro para as Distribuidoras estava com processo em curso, com expectativa 
de ocorrer nessa mesma semana ou na próxima. Ressaltou que o início dessa abertura abre 
solicitações no período da primeira semana de agosto e é coerente com o momento de aporte 
no recurso da Distribuição, que permite que o Cliente tenha o máximo possível de tempo para 
as parcelas serem faturadas a partir do início de janeiro de 2021. Ressaltou ser importante que 
esses Clientes apresentem suas solicitações no canal de atendimento ou no horário de 
Distribuição tanto da área de Clientes Corporativos, como será repassada, seja em um repasse 
direto na fatura como crédito, estando o benefício aprovado e assinado onde será feito o 
lançamento na fatura subsequente, iniciando a partir do dia 21 de janeiro de 2021. Esclareceu 
que 0 prazo de observação ou contexto do cenário de demanda e tentativa de otimizar o 
atendimento no mercado foram utilizados alguns requisitos provindos de Consumidores do 
Grupo A. E aos Clientes adimplentes no período anterior ao período decorrente da Covid-19 
e a todos os Clientes que solicitam a Adesão que estavam com fornecimento até 20 de março, 
eles têm direito a solicitação do benefício e têm início do dia 03 ao dia 10 de agosto. Na 
inexistência de parcelamento vigente, o Consumidor possui um pacote proposto e não 
processa o faturamento normal por uma questão estrutural e do Sistema que não consegue 
fazer uma sobreposição. Segundo o Palestrante, por indagação do Senhor Raul Amaral, 
esclareceu que o limite do teto disponibilizado no caso da Enel Ceará está em 3,4 milhões de 
reais e a pedido do Senhor Joaquim Rolim solicitou uma memória de cálculo para verificar a 
compatibilidade dos valores com o aprovado pela ANEEL. O Palestrante ainda mencionou 
sobre a proposta de parcelamento da dívida contratada respeitando a ordem cronológica do 
atendimento. Das propostas de parcelamento aqui no Ceará, as pessoas têm duas opções da 
primeira modalidade, sendo, uma condição sem entrada no pacote de valor que as pessoas 
recebem crédito, o pagamento será em janeiro de 2021 em até 12 meses. Esse parcelamento 
terá uma função de parcelar esse valor, exatamente, conforme o que está sendo solicitado em 
contrato ou optar por 6 meses e um adicional de 1,5% nos índices anuais dessa condição 
financeira da parcela para um grupo de pessoas com dois cenários: um cenário em que um 
Cliente apresente garantia e parcela em 6 vezes e taxas de CDI + 1,5% ao ano. O Presidente 
do CONERGE questionou a cobrança de juros uma vez que esta é uma modalidade que já 
seria considerada para flexibilizar a atual situação dos Consumidores. O Palestrante 
esclareceu que no ponto de vista da composição do custo estruturado pela conta COVID-19, 
que é uma relação do CDI mais 3,79% que é o custo do sistema financeiro definido para o 
pagamento remunerado e está sendo colocado somente sobre as cobranças das demandas. 
Portanto concorda com o raciocínio do Presidente do CONERGE quanto à cobrança 
“integralmente”, conforme a legalidade regulamentar. Considera ser estratégico da empresa e 
não reflete nenhum custo tarifário, senão da própria empresa e do contratado. Ressaltou o 
Senhor Tarciso Costa que as condições apresentadas pelo Palestrante estão de acordo com o 
contido na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. O Senhor Joaq^iim Rolim questionou 
porque o CONERGE não foi consultado quanto aos valores de 
Companhia. Esclareceu ainda o Senhor Eduardo
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atender a demanda contratada de Clientes, nas condições da política apresentada se limita ao 
valor teto de 3,4 milhões. O Senhor Joaquim Rolim lastimou a atitude da Companhia por não 
ouvir 0 ponto de vista dos Membros deste Conselho. A Senhora Ana Caroline, solicitando a 
palavra, mencionou que durante um certo período, a Enel Ceará, catalogou vários Clientes e 
que as demandas das empresas (Clientes) foi a base de cálculo para o valor atualmente 
estimado pela Companhia. Relatou que há uma probabilidade do Mercado não necessitar de 
um aporte tão alto para ser atendido e que para chegar a esses valores, foi feito todo um estudo 
e que para prevenção de uma eventualidade foi solicitado do valor estimado, 50% a mais deste 
valor base. A Senhora Ana Caroline reforçou que inclusive a proposta é bem atrativa. O 
Senhor Carlos Falconiere esclareceu que em relação a Conta COVID-19, o valor estabelecido 
é para atender as demandas até o teto. Atingindo o teto a Enel Ceará tem outras políticas que 
poderão ser tratadas juto ao Cliente, envolvendo todo o contexto da fatura do Cliente. O 
Senhor Osvaldo Férrer. reforçou que é de grande importância o envolvimento do Conselho 
nas questões da Companhia e que para esse processo específico não houve qualquer objeção 
da Companhia em eximir a participação do CONERGE neste tema e pediu desculpas em nome 
da Distribuidora. O Senhor Joaquim Rolim enalteceu as palavras do Senhor Osvaldo Férrer, 
porém explicitou suas expectativas da Companhia rever o valor do aporte disponibilizado 
mais próximo dos 20 milhões informados pela ANEEL. O Presidente do CONERGE solicitou 
ao Senhor Carlos Falconiere a levar esse tema à Diretoria da Companhia sobre a insatisfação 
apresentada em Reunião, pelo Membro da Classe Industrial do CONERGE, e que seja 
reavaliado pela Diretoria da Enel Ceará a proposta do CONERGE apresentada. O Senhor 
Joaquim Rolim questionou ainda quanto a atual limitação do número de parcelas e segundo o 
Senhor Eduardo Guimarães essa limitação segue a política de negociação da Empresa; porém, 
o mesmo fará uma análise para verificar se cabe ou não essa extensão. Aproveitando o início 
desse processo, o Senhor Joaquim Rolim, solicitou dos Representantes da Companhia sobre 
este tema, que seja enviado Comunicado aos Consumidores sobre o início deste processo bem 
como seus critérios. Esclarecendo o Senhor Carlos Falconiere informou que estas informações 
estarão disponíveis no site da Enel Ceará. Quanto aos critérios e política deste tema, o Senhor 
Carlos Falconiere ficou de enviar para o Conselho até o dia seguinte a esta Reunião. O Senhor 
Adão Linhares deu apoio aos questionamentos feitos pelo Conselheiro Joaquim Rolim quanto 
a falta de comunicação junto ao Conselho. O Senhor Raul Amaral considerou em sua fala, o 
corte do fornecimento de energia desnecessário para esta modalidade, decorrente de ser 
provindo de recurso e solicitou o envio das regras ordinárias de parcelamento. O Presidente 
do CONERGE, por fim, relatou quanto a necessidade e cuidados da Companhia com relação 
a importância do Conselho e imagem exposta junto aos Consumidores. Pediu que haja 
medidas mais enérgicas, pois mencionou casos tratados pela intervenção da Ouvidoria e que 
não foram satisfatórias como o ocorrido recente com um cliente na Lagoa do Uruaú (Beberibe) 
e demais que não tem retomo da Companhia, como a de um Cliente que teve equipamentos 
danificados pela queima de um transformador. O Senhor Carlos Falconiere esclareceu que a 
respectiva área dará todo o apoio e atendimento necessários aos casos que se fazerem 
presentes através deste Conselho ou de qualquer outro canal. O Presidente do CONERGE 
finalizou a Reunião fazendo este desabafo sobre sua insatisfação na prestação e tempo de 
espera para atendimento de Clientes. O Presidente do CONERGE, sem mais a tratar, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião e, para constar, eu, Rizonaldo 
Alves Paes - Secretário Executivo Titular do CONERGE, redigi a presente Ata, que após lida 
e aprovada, vai para assinatura de todos os Conselheiros presentes.
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