
DETALHAMENTO DO 
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E METAS - PAM 

 
CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA BORBOREMA 
PLANO DE ATIVIDADES E METAS – ANO 2018 
 

 

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
 

Meta/Atividade Número Descrição 
1 Reuniões do Conselho 

 
 

DETALHAMENTO: 

 Custear despesas com alimentação (coffee break ou almoço) para os conselheiros nos dias de reuniões 
ordinárias e extraordinárias do Conselho; 

 As reuniões ordinárias serão realizadas em Campina Grande na sede da Energisa Borborema. 

 

 

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

 
 

DETALHAMENTO: 

 Encontro com as associações de moradores com o objetivo de conhecer as demandas e necessidades 
da comunidade, obtendo subsídios para atuar junto à distribuidora; 

 Promover eventos e divulgação dos serviços oferecidos pela distribuidora junto às entidades 
representativas que atendam a comunidade; 

 Realizar visitas em projetos executados pela Energisa para melhoria da qualidade do fornecimento na 
área de concessão; 

 Realização, em Campina Grande, de reunião com o Conselho de Consumidores da Energisa Paraíba 
com objetivo de trocar experiências e informações sobre atuação da Concessionária no Estado da 
Paraíba. 

 

 

Meta/Atividade Número Descrição 
3 Serviços administrativos 

 
 

DETALHAMENTO: 
 

 Serviço de correios. 
 

 

 

4 Eventos/Treinamentos promovidos por terceiros na área de concessão e 
consultorias 

 
 

DETALHAMENTO: 

 Promover consultoria que aborde o tema Revisão e Reajuste Tarifário, com objetivo de aprimorar o 
conhecimento dos conselheiros para melhor atender as dúvidas da comunidade; 

  De acordo com o inciso VI do Art. 14 da REN 451/2011, será promovido pela distribuidora a capacitação 
aos conselheiros com carga horária 04 horas no período de 04 dias na sede da Energisa Borborema.  

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

  
 
 

DETALHAMENTO: 



 Reunião de Secretários e Presidentes dos Conselhos dos Consumidores – Presidente (01 conselheiro); 

 Encontro Nacional por Classes dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica (05 conselheiros); 

 Reunião dos Representantes Regionais dos Conselhos de Consumidores e o Diretor Ouvidor – 
Presidente (01 conselheiro). 

 

 

Meta/Atividade Número Descrição 
6 Material de informação e consulta 

 
 

DETALHAMENTO: 
 

 Não previsto. 
 

 

 

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

 

 

DETALHAMENTO: 

 Contratar profissional de Comunicação para promover e divulgar as ações do Conselho através de 
planejamento e organização de eventos, elaboração de releases para imprensa e mídias sociais; 

 Confecção de Cartilhas, folhetos, cartazes, banners e outras formas de divulgação; 

 Divulgar o Conselho de Consumidores nas rádios e jornais a fim de participar a sociedade da existência 
do mesmo; 

 O público alvo são os clientes da área de concessão e a forma de distribuição do material impresso será 
por meio de reuniões com entidades/ instituições e em eventos que o Conselho participar. 

 

 

Meta/Atividade Número Descrição 
8 Taxas Bancárias 

 
 

DETALHAMENTO: 

 Manutenção Conta Conselho e transações bancárias. 

 

 

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

 
 

DETALHAMENTO: 

 Despesas com a compra de passagens e com diárias dos conselheiros em participação de eventos fora 
da área de concessão; 

 Encontro Região Sudeste de Conselho de Consumidores – Participação de 02 (dois) conselheiros; 

 Encontro Região Centro-Oeste de Conselho de Consumidores – Participação de 02 (dois) conselheiros; 

 Encontro dos Conselhos do Grupo Energisa – Participação de 02 (dois) conselheiros; 

 Encontro Região Nordeste de Conselho de Consumidores – Participação de 02 (dois) conselheiros; 

 Encontro Região Sul de Conselho de Consumidores – Participação de 02 (dois) conselheiros; 

 Encontro Nacional de Conselho de Consumidores – Participação de 02 (dois) conselheiros. 

 


