DETALHAMENTO DO
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E METAS - PAM
NOME DO CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONSELHO DE CIDADÃOS CONSUMIDORES DE

ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS DE CALDAS/MG – CONCCEL
PLANO DE ATIVIDADES E METAS – ANO - 2017

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Meta/Atividade Número Descrição
1

Reuniões do Conselho

DETALHAMENTO:
As reuniões do CONCCEL são destinadas a equacionar os problemas oriundos do sistema de
fornecimento de energia elétrica junto aos consumidores e a busca de conhecimento do referido setor.
São realizadas em torno de 6 (seis) Reuniões Ordinárias por ano e as Extraordinárias conforme
necessário. Nos meses de maio e setembro serão realizadas reuniões nas comunidades, da qual a
Concessionária se faz presente. Em julho os Conselheiros irão fazer uma visita técnica as Subestações
de fornecimento de energia elétrica de Furnas e CEMIG, ambas localizadas na área de concessão da
DMED.

Meta/Atividade Número Descrição
2

Participação em atividades técnicas fora da área de concessão

DETALHAMENTO:
Participações em Encontros Regionais, Encontro Nacional, palestras, reuniões na ANEEL, dentre outros
de interesse do CONCCEL, desde que aprovado em reunião pela maioria dos Conselheiros. No
Encontro da Região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, são de suma importância à participação do Conselho,
visto que, estamos interligados pelo sistema hidroelétrico vigente na atualidade “Itaipu”. Na região Norte,
o Conselho se fará presente para verificar a realidade das demais áreas do sistema interligado ou não.
No Encontro Nacional é de extrema relevância a presença do Conselho para troca de experiências e
vivências com os demais Conselhos e Conselheiros.

Meta/Atividade Número Descrição
3

Promoção de eventos na área de concessão

DETALHAMENTO:
Será distribuída nas escolas cartilhas educativa para as crianças das séries iniciais do ensino
fundamental da rede pública e privada da cidade de Poços de Caldas, local este de âmbito da
Concessionária DMED. Conscientizando as crianças sobre o uso racional da energia elétrica, para que
sabendo usa-la de forma eficiente não ocorrerá o risco de faltar tanto energia elétrica, quanto água, uma
vez que ambas são de suma importância para a vida em comunidade. No que tange ao eixo de
Conselho de Consumidores do DMED, este vem em crescente destaque na sociedade a qual está
inserida, uma vez que as percepções sobre energia elétrica estão cada vez mais aguçadas, requerendo
atenção personalizada e de maior qualidade. Tendo em vista, o apoio das Entidades representativas das
classes consumidoras locais.

Meta/Atividade Número Descrição
4

Material de informação e consulta

DETALHAMENTO:
São encaminhados aos Conselheiros através do e-mail do CONCCEL, os Clippings internos da DMED
com informações referentes ao Setor Elétrico e informações do Município e do Canal Energia, os
informativos da ABRAPCH e as informações enviadas pelo e-mail do Instituto Acende Brasil, como
também informações advindas de professores relacionadas ao setor de energia elétrica, disponibilizado
de forma gratuita aos Conselheiros pela Concessionária.

Meta/Atividade Número Descrição
5

Treinamentos e consultorias

DETALHAMENTO:
Conforme Art. 14, inciso VI, será oferecido aos Conselheiros pela Concessionária as Ações de
Capacitação num total de 16 horas, as quais foram divididas em 4 (quatro) programações. São elas:
Uma visita técnica as Usinas PCHs de Poços de Caldas; Palestra sobre o programa de Eficiência
Energética; Meio Ambiente Consumo Consciente; Palestra sobre Automação da Rede de Distribuição da
Concessionária “Self Healing”. Conferência sobre assuntos ligados ao setor elétrico e sua complexidade,
visando aprimoramento dos Conselheiros para uma discussão profícua na área analisada.
Meta/Atividade Número Descrição
6

Serviços administrativos

DETALHAMENTO:
Não será utilizado auxiliar administrativo contratado pelo CONCCEL, somente as secretárias cedidas
pela empresa que irá exercer e executar todas as funções inerentes ao cargo. As despesas de correio
serão feita mediante as necessidades do Conselho.
Meta/Atividade Número Descrição
7

Divulgação do Conselho

DETALHAMENTO:
A divulgação será feita no site da DMED, em panfletos, propagandas em rádios e jornais e em outras
mídias que se fizerem necessárias, como também divulgadas as ações do Conselho através dos
Conselheiros e das Entidades na qual representam. Em maio e setembro serão feita reuniões
extraordinária descentralizadas em bairros a se definir, onde os consumidores de energia elétrica serão
previamente informados das respectivas datas e os locais.

