Plano de trabalho para 2016

ITEM

AÇÕES PRIORITÁRIAS

PREVISTO

O QUE FAZER?

COMO FAZER?

Definindo
as
datas
e
eventos para 2016.
Sugerir adequações em
função das limitações do
documento atual.
Enviar informações a ANEEL
como orientações da Res.
Interagir junto a IMA para a
conclusão da apresentação e discurso do MEI.

Programando as ações para
2016 com a diretoria.
Reunindo os Conselheiros para
analisarem
as
condições
atuais e propor melhorias.
Enviando
as
informações
conforme da 451/2011.
Reunindo os Conselheiros e a
IMA para os entendimentos e
aprovação do material produzido.
Checando todas providencias
e após treinamentos dos
conselheiros iniciar o processo.
Visitando algumas obras para
comprovação e avaliação
dos benefícios previstos.

INÍCIO

TÉRMINO

Fev/2016

Fev/2016

Jan/2016

Fev/2016

Fev/2016

Dez/2016

Jan/2016

Mar/2016

05

Lançar o MEI conforme a programação
aprovada para esse evento.

Fev/2016

Abr/2016

Definir a data do lançamento,
após contatos agendados.

06

Conhecer o plano de obras para 2016,
bem como as devidas justificativas.

Mar/2016

Jul/2016

Para acompanhamentos
consistência.

Reunião do Conselho com a Diretoria
da Energisa.

Mar/2016

Dez/2016

Fev/2016

Dez/2016

Fev/2016

Dez/2016

Mar/2016

Jun/2016

Conhecendo o realizado da
Empresa, e estratégias para
melhorar
e
divulgar
as
conquistas obtidas.
Integração e adequações dos
propósitos.

Mar/2016

Nov/2016

Para
comprovações
avaliações outras.

01

Definição do calendário
eventos e reuniões.

02

Propor adequações a Resolução 451/11
conforme solicitação da ANEEL.

03
04

07
08
09

10
11

anual

de

Atender as recomendações da Res.
451/11 “envio de documentos”.
Urgênciar as providências para o lançamento do MEI - Movimento Energia
Inteligentes.

Acompanhamento
dos
Indicadores
Operacionais e Comerciais.
Receber informações da Empresa, tais
como
relatórios
e
documentos
operacionais para acompanhamentos.
Reunião dos Conselhos Energisa Paraíba
e Borborema “conjunta”
Conhecer as obras a serem energizadas
e principais instalações.

e

Para conhecer informações Para conhecer as medidas em
avaliá-las e cobrar as provi- andamento visando a melhoria
dências.
do serviço.
Disponibilizando o realizado do Avaliar a qualidade do serviço
mês anterior ”Energisa”
prestado e escutar a clientela.
Para conhecer as medidas em
andamento visando a melhoria do
serviço.
Reunindo para uniformizar as ações
para bem informar o consumidor.

e Conhecendo as obras em andamento
para
informação
ao
consumidor.

12

Participar das convocações e reuniões
na ANEEL do interesse da CCEP.

Fev/2016

Dez/2016

Para
manter-se
atualizado Participando dos compromissos
sobre o Setor Elétrico.
agendados do CCEP.

13

Definir programa de treinamento para
os Conselheiros “interno/externo”.

Fev/2016

Abr/2016

Para melhorar a comunicação e divulgação externa.

Definindo os treinamentos em
função do calendário definido..

Reunião do Conselho e Consumidores
para avaliações ”Audiências”

Mar/2016

Nov/2016

Avaliar a qualidade do serviço
prestado e escutar a clientela.

Promovendo as audiências públi
cas e reunindo as comunidades.

Manter o arquivo das Convocações e
Atas sempre atualizado, bem como
cumprir as decisões acordadas.

Fev/2016

Dez/2016

Mantendo os documentos organi
zados e no SITE para conhecimento e providências.

Avaliar e controlar o orçamento anual
das despesas do CCEP.

Fev/2016

Dez/2016

Dispor
na
Secretaria
de
informações organizadas e
consistentes para facilitar a
gestão.
Fazer acompanhamentos das
rubricas para o controle das
despesas.

14

15
16
.

TREINAMENTOS PREVISTOS
Eficiência Energética;
Composição das Tarifas;
Gestão de Energia Elétrica;
Operacionalização da CCEE;
Visão do Planejamento Energético Nacional.

Programa de Trabalho para 2016.

Avaliando mensalmente todas as
despesas para o confronto anual

