
 
 
 
 
 

Conselho de Consumidores de Energia 
Elétrica de Pernambuco 

DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE PERNAMBUCO 
PLANO DE ATIVIDADES E METAS – ANO 2018 
 

 
OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

 

Meta/Atividade Número Descrição 
1 Reuniões do Conselho 

 
 

DETALHAMENTO: 
Em 2018, foram realizadas 06 reuniões, conforme segue: 
 
- Reunião ordinária, realizada 05 de fevereiro de 2018, na sede do Conselho; 
Foram gastos R$ 157,33 relativos à alimentação nesta reunião do Conselho. 
 
- Reunião ordinária, realizada em 09 de abril de 2018, na sede do Conselho; 
Foram gastos R$ 190,00 relativos à alimentação nesta reunião do Conselho. 
 
- Reunião ordinária, realizada em 18 de junho de 2018, na sede do Conselho; 
Foram gastos R$ 549,00 relativos à alimentação nesta reunião do Conselho. 
 
- Reunião ordinária, realizada em 13 de agosto de 2018, na sede do Conselho; 
Foram gastos R$ 220,00 relativos à alimentação nesta reunião do Conselho. 
 
- Reunião ordinária, realizada em 22 de outubro de 2018, na sede do Conselho; 
Foram gastos R$ 550,00 relativos à alimentação nesta reunião do Conselho. 
 
- Reunião ordinária, realizada em 07 de dezembro de 2018, na Câmara de Vereadores de Tamandaré/PE; 
Sem realização de despesas. 
 
Nas reuniões realizadas, houve participação de colaboradores da CELPE para tratar de temas específicos, 
demandados pelo Conselho, ou esclarecimentos sobre ações em andamento. Como resultado alcançado, o 
Conselho manteve seus membros informados e capacitados a tomar as decisões necessárias para o bom 
andamento das atividades de responsabilidade do Conselho. 
 

 



 
 
 
 
 

Conselho de Consumidores de Energia 
Elétrica de Pernambuco 

Meta/Atividade Número Descrição 
2 Promoção de eventos na área de concessão 

 
 

DETALHAMENTO: 
 
2.1 O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Pernambuco realizou o 10º Encontro Regional, em 07 de 
dezembro de 2018, no plenário da Câmara de Vereadores de Tamandaré/PE, com o objetivo de apresentar, à 
comunidade local, o trabalho do Conselho e discutir os problemas relativos ao fornecimento de energia elétrica.  
Na ocasião, o Gestor da Unidade Territorial de Distribuição do Cabo, Sr. Fagner Quirino, que apresentou as ações 
de redução do DEC e FEC naquela regional. 
Estiveram presentes representantes da CELPE, da Câmara Municipal, e consumidores. 
Participaram os Conselheiros Jurandi Araújo, José Alencar Filho, Flávio Veloso, Celso Breyer, Eduardo Oliveira, 
Ranulfo Andrade e José Carlos Medeiros Leite, com gastos de R$ 188,00 relativos à alimentação e R$ 760,00 
relativos a deslocamento, despesa não apresentada pelo fornecedor em 2018. 
 

 
 
 
 
Havia previsão de realização de mais 01 reunião fora da sede do Conselho, no entanto, não foi possível a sua 
realização. O PAM 2018 destacou que uma das reuniões seria em Ouricuri/PE. Contudo, o afastamento do 
Conselheiro José Alencar, por motivo de saúde, no início de 2018, dificultou a realização da referida reunião. 
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
3 Serviços administrativos 

 
 

DETALHAMENTO: 
 
Não se aplica. 
 

 

Presidente do Conselho - abertura Gestor Fagner Quirino – apresentação 



 
 
 
 
 

Conselho de Consumidores de Energia 
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Meta/Atividade Número Descrição 
4 Eventos/Treinamentos promovidos por terceiros na área de concessão e 

consultorias 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
4.1 O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Pernambuco contou com a contratação de consultoria 
técnica. Esta consultoria tem por finalidade acolher as demandas dos consumidores, que utilizaram o Conselho de 
Consumidores como canal de atendimento, e prestar assessoria técnica aos Conselheiros no tocante a 
informações técnicas e comerciais, prestando as informações necessárias aos Conselheiros. As demandas 
recebidas pelo Conselho foram direcionadas à Ouvidoria da CELPE, registrando em seu sistema de controle e 
dando o tratamento adequado, com retorno ao Conselho de Consumidores e aos demandantes. 
Nesta consultoria, foram gastos R$ 103.340,04. 
 
4.2 A CELPE promoveu capacitação, prevista na REN nº 451/2011, conforme abaixo: 
- Módulo sobre Operação do Sistema Elétrico, realizado em 26 de março de 2018, com 4 horas; 
- Módulo sobre Atendimento Presencial e Teleatendimento, realizado em 11 de junho de 2018, com 4 horas; 
- Módulo sobre Subestação, realizado em 22 de outubro de 2018, com 4 horas; 
As demais 4 horas faltantes serão compensadas durante o ano de 2019. 
Não houve custos para o Conselho de Consumidores. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Módulo de Operação do Sistema Elétrico 

Módulo de Atendimento Presencial e Teleatendimento 



 
 
 
 
 

Conselho de Consumidores de Energia 
Elétrica de Pernambuco 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
5 Reuniões / treinamentos promovidos pela ANEEL 

 
 

DETALHAMENTO: 
 
5.1 O Presidente do Conselho e o Secretário Executivo participaram da IV Reunião com Presidentes e Secretários 
Executivos dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, realizada em 15 de março de 2018, no auditório 
da ANEEL, em Brasília/DF. Neste encontro, apenas as despesas do Presidente do Conselho, no valor de           
R$ 1.707,04 relativo à passagem aérea, hospedagem e diárias de viagem, foram consideradas na prestação de 
contas. 
 
5.2 O Conselheiro Ranulfo Andrade participou do Seminário do Projeto de P&D Instrumentalização e 
Sistematização da Capacitação dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, promovido pela ANEEL, em 
Brasília/DF, no dia 12 de abril de 2018, com gastos de R$ 1.551,02 relativos a passagem aérea, hospedagem e 
diárias de viagem. 
 
5.3 O Conselheiro Celso Breyer participou do Seminário Internacional de Micro e Minigeração, promovido pela 
ANEEL, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21 de junho de 2018, com gastos de R$ 2.449,25 relativos a passagem 
aérea e diárias de viagem. 
 
5.4 O Presidente Jurandi Araújo participou de reunião sobre o Projeto de P&D Instrumentalização e 
Sistematização da Capacitação dos Conselhos de Consumidores, promovido pela ANEEL, em Brasília/DF, em 24 
de agosto de 2018, com gastos de R$ 1.679,56 relativos a passagem aérea, hospedagem e diárias de viagem. 
 
5.5 O Presidente Jurandi Araújo e o Conselheiro Flávio Veloso participaram de reunião na SRD para tratar do 
tema demanda complementar, em 08 de outubro de 2018, com gastos de R$ 2.364,40 relativos a passagem aérea 
e diárias de viagem. 
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
6 Material de informação e consulta 

 
 

DETALHAMENTO: 
 
Não se aplica. 
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
7 Divulgação da existência e da atuação do Conselho 

 
 

DETALHAMENTO: 
 
7.1 Confecção de panfleto, para distribuição em eventos ocorridos fora da sede do Conselho, com gastos R$ 
240,00. 
 
7.2 O Conselho de Consumidores promoveu a divulgação do Encontro Regional, ocorrido no município de 
Tamandaré/PE, em rádios locais, com gastos de R$ 3.788,58. 
 
Apesar de estar previsto no PAM 2018, não foi realizada divulgação do Conselho através de rádio. 
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Meta/Atividade Número Descrição 
8 Taxas Bancárias 

 
 

DETALHAMENTO: 
 
Em 2018, foram gastos R$ 661,01 relativos a taxas bancárias e de manutenção da conta corrente bancária do 
Conselho de Consumidores.   
 

 
 
Meta/Atividade Número Descrição 
9 Participação em eventos/treinamentos fora da área de concessão 

 
 

DETALHAMENTO: 
 
9.1 O Conselho de Consumidores participou do VI Encontro de Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da 
Região Nordeste, realizado pela COELBA, em Salvador/BA, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018. 
Participaram os Conselheiros Jurandi Araújo, José Alencar, Pedro Ramalho, Ranulfo Andrade, Flávio Veloso, 
Celso Breyer e José Carlos Leite, e o Secretário Executivo, com gastos de R$ 20.394,55 relativos a passagens 
aéreas, hospedagens e diárias de viagem. 
 
9.2 Os Conselheiros Jurandi Araújo, Flávio Veloso, Celso Breyer, José Carlos Leite e o Secretário Executivo 
participaram do XX Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, realizado nos dias 08 e 
09 de novembro, em Caldas Novas/MG e Poços de Caldas/MG, com gastos de R$ 14.429,27 relativos a 
passagens aéreas, hospedagens e diárias de viagem. As despesas de hospedagem, no valor de R$ 5.100,00, não 
foram apresentadas pelo fornecedor em 2018. 
 

 


