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Ata da 234“ Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores da Enel
Distribuição Ceará
01 - Data: 07 de abril de 2021, às 9h

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, Maria
Francilene da Silva - Representante Titular da Classe Residencial, Jerffson Luiz de Menezes Ventura Representante Suplente da Classe Poder Público, 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 - Área de Obras do Governo do Estado do Ceará, Maria do
Socorro Pontes - Área de Planejamento e Engenharia, Gustavo Gracia e Raimundo Tarciso Costa Área de Regulação e Ruy Magno Praciano - Responsável pelos Clientes do Governo do Ceará.

05 - Convidados; Ricardo Vidinich - Consultor do Conerge, Fabiano Dias e Luana Custódio - TR Soluções.
06 - Deliberação: O Presidente do Conerge, o Senhor Erildo Pontes, iniciou a Reunião às 9h, saudando todos os presentes,
e parabenizando o Vice-Presidente do Conerge, o Senhor Paulo Souza Barbosa, que estará completan
do mais um ano de vida no próximo sábado, dia 10 de abril. O Senhor Paulo Barbosa foi parabenizado
por todos. O Presidente do Conerge deu as boas-vindas ao Senhor Fabiano Dias representando a TR
Soluções. Em seguida, o Presidente do Conerge colocou sob aprovação a Ata da Reunião Ordinária de
n'’ 233 do Conerge, sendo a referida Ata aprovada por todos sem ressalvas. Logo após, o Senhor Eril
do Pontes mencionou as Correspondências Enviadas: Carta 11/2021 - Conerge - Assunto; “Agrade
cimento Palestrante - Ricardo Vidinich pela palestra realizada na 233“ Reunião Ordinária do Conerge”;
Carta 12/2021 - Conerge - Assunto: “Agradecimento Palestrante — Helder Sousa pela palestra reali
zada na 233“ Reunião Ordinária do Conerge”; Carta 13/2021 - Conerge - Assunto: “Agradecimento
Palestrante - Sérgio José Scortegna Filho pela palestra realizada na 233“ Reunião Ordinária do Coner
ge”; Carta 14/2021 - Conerge - Assunto: “Agradecimento Palestrante - Artur Correia pela palestra re
alizada na 233“ Reunião Ordinária do Conerge”; Carta 15/2021 - Conerge — Assunto: “Agradecimento
Palestrante - Patrícia Alves Andrade pela palestra realizada na 233“ Reunião Ordinária do Conerge”;
Carta 16/2021 - Conerge - Assunto: “Solicitação Agendamento Reunião do Conerge e Diretora Rela
tora da Aneel, a Sra. Elisa Bastos”; Carta 17/2021 - Conerge - Assunto; “Reajuste da Tarifa de Ener
gia Elétrica em 2021” encaminhada ao Presidente da Enel CE, o Senhor Charles De Capdeville; Carta
18/2021 - Conerge - Assunto: “Campanha Conerge - Demanda de Alimentos para Comunidades dos
Territórios”, encaminhada ao Presidente da Enel GE, o Senhor Charles De Capdeville; E-mail Conerge
à Coordenação Geral de Eventos ANEEL - Assunto: “Atualização Mailing da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL e, das recebidas: Informe Whatsapp Conerge - INTERNO - Assunto: “Fo
tos e Registros de Atendimento de Obras da Enel CE no HGF; Informe Whatsapp Conerge (Fonte;
Link ANEEL) - Assunto: “Qualidade no Fornecimento de Energia em 2020 Alcança Melhor Resulta
do (*Enel CE na Penúltima posição no Ranking); Informe Whatsapp Conerge - INTERNO - Assunto:
“Convite SEDET - Live II sobre Cultivo de Alho no NE —17/03; Informe Whatsapp Conerge - (Fonte:
Canal Energia) - Assunto: “CEB oferece desconto de RS 20,00 na Fatura de Energia; Informe What
sapp Conerge - (Fonte: Otimista.com.br) - Assunto: “Entidades Tentam Evitar Aumento Expressivo
na Fatura de Energia do CE”; Informe Whatsapp Conerge - INTERNO - Assunto: “Envio da Apre
sentação do Senhor Ricardo Vidinich, Consultor do Conerge junto a Técnicos da ANEEL sobe Reajus
te Tarifário da Enel CE”; Ofício PR ENEL CE n° 5/2021 - Resposta a Carta Conerge de n° 17/2021 Assunto; “Reajuste da Tarifa de Energia Elétrica em 2021; E-mail (Fonte: Núcleo de Energia FIEC) Assunto: “Rota 2030: Chamada de PD&I da Linha V segue aberta - Referente a Chamado Pública de
PD&I 01/2021 da Linha V - Biocombuslíveis, Segurança veicular e Propulsão Alternativa à Combus
tão, do Programa Rota 2030 (Aberta para submissão de propostas até o dia 09/04/2021); Informe
Whatsapp Conerge - (Fonte: Canal Energia) - Assunto: “Minas Gerais Proíbe^rte de Energia de Ta
rifa Social; Informe X^atsapp Conerge (Fonte: Energia Limpa/FIEC) - Ass^nto\ “Live - dia 22/03 A Relevância da Geração de Energia Limpa Para o Futuro Sustentável do Pl^et^- O Papel do CE”;
dia 22/03 - Energi;
ihforme Whatsapp Conerge — (Fonte: Energia Limpa/FIE
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Solar, Capacidade Instalada e Potencial de Crescimento no CE ~ Desafios e Oportunidades”; Informe
Whatsapp Conerge - (Fonte; Terra.com.br) - Assunto; “Aneel Propõe Aumento de Até 21% Nas Ban
deiras Tarifárias”; E-mail Núcleo de Energia FIEC - Assunto: “Convite - 9“ Edição do Energia em
Pauta - 01.04.21 (Quinta-feira)” - Tema: HUB de Hidrogênio do Ceará; Informe Whatsapp Conerge (Fonte: ANEEL) - Assunto: “Aneel Suspende Corte de Energia de Famílias de Baixa Renda Por Falta
de Pagamento; E-mail Coordenação Geral de Eventos ANEEL — Assunto: "‘Atualização Mailing da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; E-mail Convocação ANEEL aos Presidentes dos
Conselhos da Reg. NE - Assunto; “Revisão da Resolução Normativa 451/2011 - Reunião Virtual com
Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, Relator do Processo, no dia 8/4/2021, das 10:00 às 11:30;
Informe Whatsapp Conerge - (Fonte: INTERNA) - Assunto; “Aneel Lança Minuta que Prejudica a
GD Solar, Segundo Associações do Setor”. Após a leitura das Correspondências, o Presidente do Co
nerge detalhou sobre o conteúdo da Carta enviada ao Presidente da Enel Ceará sobre a Campanha lan
çada pelo Conerge com fins para ajudar as pessoas que se encontram em situação critica nessa Pandemia. No entanto o Presidente do Conerge, esclareceu não ter ainda tido uma posição sobre o tema.
0 Senhor Erildo Pontes solicitou a Assessora Administrativa do Conerge a proceder com o envio de
cópia da carta aos Senhores Osvaldo Férrer e Rizonaldo Paes. O Senhor Erildo Pontes ainda justificou
a ausência do Diretor Institucional, o Senhor José Nunes que veio a ser Representando nesta Reunião
pelo Senhor José Osvaldo Férrer, bem como o Senhor Rizonaldo Paes justificou a ausência da Direto
ra Micheline Paola que precisou atender uma Reunião de urgência. Prosseguindo, o Senhor Erildo
Pontes, concedeu o início das Palestras.

06 - Palestra 01: ^‘‘Evolução no Atendimento as Novas Conexões com Obras e Proposta de Solução das Pendências
ein Atraso e Investimentos"

Palestrantes Enel Ceará: Maria do Socorro Pontes - Area Planejamento e Ensenharia da Enel
Distribuição Ceará
O Palestrante realizou a exposição do tema conforme Apresentação em anexo. O Senhor Erildo Ponte
saudou a presença da Palestrante e cedeu a palavra a mesma. A Senhora Socorro Pontes iniciou sua
Palestra ressaltou o ano de 2016 como o ponto inicial do Acompanhamento do Conerge e da ANEEL
sobre este tema. Portanto, esclareceu que de 2016 a fevereiro de 2021 houve cerca de 78.223 obras
solicitadas. Deste total 14.750 foram consideradas backlog e 63.463 consideradas como Fluxo.
Destas obras foram executadas 70.936 e a executar 4.455 obras, que representa 6%. A Palestrante
apresentou um gráfico anual sobre a evolução na Execução das obras e que no ano e 2021 foram
executadas 13.792 obras, sendo 11.343 ingressadas, finalizando o ano anterior com uma sacola de
obras de 3.107 obras. Referente ao atual mês de março a Senhora Socorro Pontes informou que foram
ecutadas 2.856 obras, sendo 4.128 ingressadas e a executar 4.455 obras. Fazendo um comparativo
mês a mês e em comparação aos primeiros meses desse ano, a Palestrante ressaltou que em janeiro de
2021 foram executadas cerca de 91% das obras, 9% ficaram fora do prazo; em março foram 88% das
obras executadas no prazo, sendo 12% fora do prazo, totalizando 719 obras executadas. Do
Acompanhamento do Estoque de Novas Conexões por Regional, fora do prazo, a Palestrante enfatizou
que a Região Metropolitana está com 13%, Fortaleza com 1%, Atlântico 28%, Norte 23%, Leste 26%,
Sul 27%, Centro-Sul 28% e Centro Norte com 27%. Esclareceu que Centro Sul é a de maior fluxo de
obras em atraso, correspondente 258 obras. Relativo as Obras do Grupo A, há 99% de obras no prazo,
sendo 11 obras fora do prazo, 148 no prazo de 159 obras totais a executar. No Grupo B, há 88% de
obras no prazo, sendo 3.203 obras no prazo, 1.093 fora do prazo de um total de obras de 4. 296 a
executar. Das Obras em estoque total há 4.455, sendo 3.351 que correspondem a 75% de obras a
executar no prazo e 1.104 que correspondem 25% de obras a executar fora do prazo. Dentro e fora do
prazo Grupo A: de 169 obras totais, 148 obras que correspondem a 93% a executar no prazo, sendo 11
obras que correspondem a 7% obras a executar fora do prazo. Dentro e fora do prazo Grupo B: de
4.296 obras totais, 3.203 obras que correspondem a 75% a executar no prazo, sendo 1.093 obras que
correspondem a 25% obras a executar fora do prazo. Prosseguindo, a Palestrante apresentou os índices
de Mobilização das Turmas de Construção eííEl 2020 e 2021. Mencionou que no mês de março a
mobilização foi de apenas 83 turmas consequ^ e de uma suspensão das atividades das equipes da
Área Sul decorrente de um acidente fatal ddran^ p mês já mencionado; E complementou informando
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já haver 2 novos fornecedores para implementar e reforçar as equipes, mas acredita que passará cerca
de 2 meses para voltar a ajustar essa retomada. A Senhora Socorro Pontes ainda relatou a obra
executada a pedido do Governo do Estado, uma obra emergencial para atender o depósito de reservas
de vacinas e o Hospital de Campanha do HGF relacionado com a COVID-19. O Senhor Osvaldo
Férrer informou ter sido este um pedido feito do Governador Camilo Santana, direto ao Presidente da
Enel Ceará, o Senhor Charles De Capdeville e ao Diretor Institucional, o Senhor José Nunes.
Ressaltou haver muito esforço desta Companhia em ações emergenciais no combate a Pandemia e de
atender por vezes fora dos padrões normais de procedimentos. O Presidente do Conerge reconheceu e
parabenizou todas as medidas e esforços no atendimento que envolva ações relacionadas a COVID-19,
seja em Hospitais e demais Setores envolvidos, pela Enel Ceará. Tanto quanto, valorou a postura da
Enel Ceará diante de acidentes fatais de trabalho ocorridos no Vale do Jaguaribe. Porém, o Senhor
Erildo Pontes ressaltou ura discurso de um ano da área de obras em reforços de equipes para então
poder sanar a problemática das obras, sem grandes mudanças. No entanto, o Presidente do Conerge.
relatou já ter inclusive passado casos e situações ao Presidente da Ene! Ceará relativos ao Setor Rural
em que deduz que os extensivos prazos no atendimento a Pedido de Extensão de Redes não tenha sido
compreendida pelo Presidente da Companhia. Achou gritante a estagnação nos reforços das equipes
em promessas e expectativas que giram há um ano. Também contestou dentre outros fatores
agravantes, os limites no DEC/FEC e o fato do Reajuste Tarifário em meio a uma situação tão sensível
e atual que os Cearenses vêm atravessando. O Vice-Presidente do Conerge concordou em todas as
palavras do Presidente do Conerge, enquanto que o Senhor Jerffson Ventura lamentou o acidente
ocorrido; porém, está com demandas pendentes vindo de Secretaria das Cidades, pelo Secretário
Zezinho, referente uma Extensão de Rede pendente de Barra de Santana, em Penaforte e que foi
prejudicada pelo acidente. Ressaltou que após esse acidente, a Ene! Ceará não informou previsão de
retomada dessa obra. Em resposta, por se tratar de obras públicas, o Senhor Osvaldo Férrer ressaltou
que este tema está sendo acompanhado pelo Senhor Carlos Gomes que dará o devido retomo ao
Senhor Jerffson Ventura. O Senhor Joaquim Rohm concordou em todas as palavras do Senhor Erildo e
ressaltou haver por pane da Companhia uma agilidade maior na retomada das obras. Também
mencionou estar divergente o percentual de obras executadas e pediu a mesma averiguar e corrigir os
números. Respondendo, a Palestrante informou que fará a devida correção da Apresentação e enviará
novamente ao Conselho. A Senhora Francilene Silva falou sobre as tratativas do Projeto São José e de
seus avanços com reuniões realizadas e pediu para deixar registrado todo o empenho na tratativa, mas
que há ainda obras em andamento, mas parabenizou a desenvoltura da Palestrante nesse árduo
trabalho. O Senhor Erildo justificou seu descontentamento pelas dificuldades que o Setor Rural vem
passando e que muito o preocupa. Sobre as demandas que o Conselho apresentou ao Presidente da
Ene! Ceará, o Senhor Gustavo Gracia esclareceu estar sendo avaliado pelo “Time De Mercado” para a
emissão de Gartas Respostas. Sem mais a acrescentar, os Conselheiros deram esse tema como
encerrado.

07 - Palestra 02: “Discussões sobre o Reajuste Tarifário 2021 da Enel Distribuição Ceará”
Palestrante: Gustavo Gracia Ribeiro - Ârea de Resulaçõo da Enel Distribuição Ceará
Ricardo Vidinich - Consultor do CONERGE
Fabiano Dias e Luana Custódio - TR Soluções

O Palestrante Ricardo Vidinich realizou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo.
Inicialmente, o Senhor Antonio Erildo Lemos Pontes - Presidente do Conerge, reforçou que o Senhor
Helder Sousa da TR Soluções está em outra Reunião e que por esse motivo está presente pela TR So
luções, 0 Senhor Fabiano Dias e a Senhora Luana Custódio. O Senhor Erildo Pontes esclareceu inici
almente que em meio a uma Reunião com os Presidente dos Conselhos do Nordeste, o Conerge, foi
visto com bons olhos e uma boa representatividade pela forma como vem tratando o tema do Reajuste
Tarifário e suas contratações atuais. Ressaltou ainda que este será um tema a tratar junto ao Diretor
Sandoval, da AneeI, quanto a contratação de Representantes de outros Cons^ttras que possivelmente
,enham conhecimentos maiores e que possa ser através de contratações cphiparalhado com demais
Conselhos. O Senhor Erildo Pontes esclareceu que a CompanhU do Mato Qro^^que estava com per
centual de aumento previsto de 20 a 30%, a Aneel retroagi^^ sua decisap^^Mue considera ser es^
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fruto de um trabalho árduo de demais Conselhos. Também mencionou sobre a morosidade da ANEEL
na tratativa de temas pertinentes ao Reajuste Tarifário quanto ao envio de informações prévias aos
Conselhos de Consumidores. Na sequência, o Presidente do Conerge solicitou que a palavra inicial
fosse dada ao Senhor Gustavo Gracia. O Senhor Gustavo Gracia iniciou no repasse das últimas infor
mações da mídia e que se referem ao índice de IGPM que fechou em 31,1 %, onde a Enel Ceará tam
bém permanece no aguardo do envio da Planilha SPARTA e que considera satisfatório o agendamento
de Reunião junto a ANEEL, pois a Enel Ceará, ainda não conseguiu fechar essa Reunião cora a Dou
tora Elisa Bastos. O Senhor Gustavo Gracia também informou estar acompanhando todos os proces
sos de Reajuste Tarifário das demais Companhias do Brasil e que ainda há estagnação de alguns Rea
justes enquanto a ANEEL não se pronunciar sobre a medida do Presidente da República sobre um bô
nus referente a Itaipú, sendo que este caso não se aplica a Enel Ceará. Outros temas também estão sob
análise como Rede Básica, Indenização da RDSE, a Pesquisa de Desenvolvimento e a Incorporação de
Receitas não destinadas a Modicidade Tarifária. Esclareceu que um dos temas tratados junto ao Presi
dente da Enel Ceará estão o PIS/COFINS e que a Enel Brasil vai decidir o tema nas próximas 2 sema
nas pois depende de informações do Diretor Financeiro do Grupo Enel, e implica nos investimentos
que a Empresa está realizando. Portanto, o montante a ser destinado a Modicidade Tarifária relativa ao
PIS/COFINS ainda está por ser decidida. Das Transmissoras e segundo informações a nível de Direto
ria, o Senhor Gustavo Gracia, ressaltou que as expectativas são as melhores e que através das Plani
lhas SPARTA é que será possível avaliar os impactos. Acrescentou que para as Distribuidoras CPFL
Paulista, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foram suspensos os Reajustes Tarifários, por até 2 se
manas para então definir valores absolutos para o Reajuste Tarifário. Sugeriu ainda para o Conselho
assistir o andar da reunião realizada ao dia anterior com a ANEEL e as Empresas envolvidas já menci
onadas, e que repercutiu temas relativos a Modicidade Tarifária e dos Contratos. O Senhor Gustavo se
sensibiliza na qualidade de Consumidor e acrescentou ainda a informação de que a ANEEL procedeu
com uma Resolução que isenta de corte de energia cerca de 465.000 famílias no estado do Ceará du
rante este período de Pandemia. O Senhor Tarciso Costa também ressaltou ter recebido Ofício da
Agência Reguladora na busca de soluções na minimização dos impactos relativos ao Reajuste Tarifá
rio. O Senhor Osvaldo Férrer ressaltou que Distribuidora está em parceria com o Governo do Estado
na redução dos impactos devido a Pandemia. Essa ação já havia sido realizada no primeiro ano de
Pandemia e que agora foi assumido pelo Governo do Estado o Consumo dos Clientes de Baixa Renda
de até lOOKWh e de participação também no Programa de Investimentos da Enel Ceará. Acrescentou
ainda que esses 48.000 Clientes Baixa Renda tiveram 2 anos para efetivar o Recadastramento e não o
fizeram e que a Companhia está empenhada na resolução desse problema. A Senhora Francilene pediu
flexibilidade em meio a Pandemia e ressaltou que o Setor Público, como o CRÁS está fechado, sendo
aberto somente para entrega de Cestas Básica e Vale Gás. O Presidente do Conerge, solicitou apoio do
Senhor Osvaldo Férrer na construção de uma minuta com argumentos da Conselheira e com base regulatória para envio ao Senhor André Pepittone, Diretor Geral da Aneel. O Senhor Ricardo Vidinich
esclareceu que sobre este tema, a ANEEL já suspendeu o corte de energia desses Consumidores, por
tanto, não sendo necessário o envio desta correspondência. O Senhor Rizonaldo Paes reforçou que no
dia seguinte a esta Reunião, será publicado um comunicado a este Conselho e demais Consumidores
sobre este tema. O Senhor Gustavo Gracia informou que a Distribuidora recebeu uma determinação da
ANEEL sobre esses 48.000 Consumidores e que Agência Nacional apontou irregularidades em bene
ficiários de forma indevida. Portanto, ao ouvir do Consultor Ricardo Vidinich que o corte está suspen
so e o Descadastramento temporário desses Consumidores, não seria necessário envio de correspon
dência. O Presidente do Conerge, decidiu, obter ura retomo dos Representantes da Enel Ceará sobre o
tema para então proceder ou não com o envio do ofício à ANEEL. Em seguida o Senhor Erildo Pontes
passou a palavra ao Senhor Ricardo Vidinich que, iniciando sua Palestra, parabenizou a Distribuidora
pelos desafios na execução das obras em meio a Pandemia e que almeja bons resultados. Em sua pala
vra, mencionou que os dados contidos serão apresentados na Reunião agendada junto Aneel com o
Conerge. Apresentou os pontos discutidos com a Enel Ceará, tais como; A Parcela B reajustada por
IGPM e devolução do PIS/COFINS. Apresentou ainda dados da Planilha de 2020 referente aos Com
ponentes da Tarifa, Carta Resposta da Enel Ceará sobre o Aumento dos Valores do Contrato Bilateral,
Termo sobre o PMSO, Dados do Balanço de 2020, Variação do IGPM, Estimativas para 2021, Com
posição da Parcela B. Ainda sobre os temas/tratados, o Palestrante ressaltou que referente ao
PIS/COFINS ressaltou que parte dos créditos pod^ãq ser utilizados para Redução nas Tarifas nesse
'próximo Reajuste Tarifário. Apresentou ainda íod^ cronograma de providências e datas das etapas
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desse processo e uma delas é o cumprimento da AneeI no prazo de envio das Planilhas SPARTA. O
Senhor Erildo Pontes, solicitou do Consultor uma minuta de carta para envio a ANEEL sobre esse te
ma. Em conclusões, mencionou que a Aneel está utilizando várias alternativas de deferimento para
baixar o Reajuste. Foram questionados o uso do IGPM e não do IPCA e que a data do Reajuste Tarifá
rio ocorre dia 22/04, sendo que sua aprovação ocorre no dia 20/04. O Senhor Fabiano Dias, bem como,
a Senhora Luana Custódio, mencionaram que a apresentação feita pelo Consultor Ricardo Vidinich foi
rica em informações e completa em suas conclusões. O Senhor Joaquim Rolim também enalteceu a
Apresentação feita pelo Consultor Ricardo Vidinich e que o que se espera é uma sensibilização desta
Companhia e que seria interessante pautar na próxima Reunião este tema sobre o envio de dados aos
Conselhos de Consumidores. O Senhor Gustavo Gracia enalteceu a postura do Conselho e fez jus ao
papel desempenhado e méritos de consideração dentre todos os Conselhos de Consumires de Energia
Elétrica do Brasil. De forma mais clara, o Presidente do Conerge, ressaltou que qualquer deferimento
não isenta a cobrança, mas a sua postergação. Um outro tema tratado, foi sobre a cobrança de multas
pelo IGPM e que foi bastante discutido. Um exemplo dado pelo Senhor Ricardo Vidinich foi o Rea
juste da RAP em função de problemas anteriores e que foi discutido e que deveria ter sido questionado
pelos Conselhos de Consumidores. O Senhor Erildo Pontes destacou sua preocupação pelo papel Téc
nico desempenhado pela Diretora Relatora, a Senhora Elisa Bastos e que ao contrário de “Deferido", o
Conselho gostaria que o termo fosse o “Perdão”. Em palavras finais, o Senhor Joaquim Rolim consi
dera plausível 0 deferimento através da postergação e em complemento o Senhor Ricardo Vidinich
considera ser necessário todos os argumentos e estudos para solução, considerando o alto índice do
IGPM. Por fim, o Presidente Conerge deixou registrado a realização de um Curso de Capacitação rea
lizada pela TR Soluções para o Conerge e que veio a mostrar a qualidade da Plataforma utilizada, bem
como lamentou o falecimento do Promotor de Justiça do Decon, o Senhor João Gualberto Feitosa, ExMembro deste Conselho, tendo sido mais uma vítima da Covid-I9. O Presidente do Conerge, por fim
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 Conselhei
ros presentes.

CONSELHEIROS PRESENTES;

Antonio 113o Lemos Pontes
Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Rural

/

Barbosa
Vic^Presidente do CONERGE
presentante Titular da Ciasse Comercial
Paulf

Representante Titular da Classe Residencial

Joaquim Ç as Roíhfl de Oliveira
Represeptantd Titular da Classe Industrial

Jerffson^ííiz de Menezes Ventura
Representante Suplente da Classe Poder Público

Rizonã{3o Alves Paes
Secretário Executivo Titular do CONERGE
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V>Secretário Executivo Suplente do CONERGE
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INTERNAI.

Ingresso da Ordem - Solicitação de Acesso

indicadores de Geração Distribuída
Número de conexões

3.115
atendimentos em

12.267

Março/2021

total de usinas

+83% comparado à média
de 2020
Tempo médio de resposta:

2,8 dias

94T

0 Dentro do Prazo

conexões em
2013a
2018

2019

2020

2021 (até
FEV)

■ Fora do Prazo
e RO ao cliente EZ^

18díasMAR/2i

Março/2021
+78% comparado à média
de 2020

Percentual de vistoria executada dentro do prazo

Reclamação de conexão

t
^Dentro do Prazo

—
Meta: 95%

1

1

24/08/2021

Reclamações Faturamento
; RedamaçõÊS GD - Nível 1

Reclamações Procedentes

Reclacnaçdos Improcedentes

TM R - Tem p o M édio de Res posta de Rede moções em N1

N»Ut:
TeuN* RaclUMftçfies «m NI i

FflvJTI ■ ste

2

1

' Reclamações Faturamento
Redamaçôes GO-NIvfil 2

ReclwnocOe» Proredenles

ReciamaçOcA improcedentes

«

I.J.
TM R » Tempo Médio de Res posta de RecJomaçÓes em N1

nsc»*;

Fav/31 B»fi
VatiarlBa*i?%
<:.... ;.... x.......... .i,

rj*ni«r« no TMRe« staMImant» attaelamaçeat
da 9% da mir/21 (2,2 (lla»| »ebta faMZ21 (2,4 dia»).
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