CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A.
ATA Nº. 08/13 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
CONSUMIDORES DA ELETROCAR EM 26 DE SETEMBRO DE 2013.
No vinte e seis de setembro de 2013, atendendo a convocação, realizou-se a oitava
reunião do Conselho de Consumidores da ELETROCAR no ano de 2013, sendo a
mesma a quinta ordinária, sob a presidência do Conselheiro Airto Linck da Cruz,
Presidente e representante titular da Classe Residencial, contou também com a
presença do Sr. Wanderlei Conte, representante titular da Classe Comercial, do Sr.
Airton Panazollo, representante titular da Classe Rural e do Sr. Fernando Vanin,
secretário-executivo do conselho. Os trabalhos foram iniciados pelo Presidente do
Conselho. Foi lida e aprovada à convocação com a ordem do dia. Não foi lida e
aprovada a ata da reunião do dia 15 de agosto, ficando para a próxima reunião. Os
trabalhos foram abertos pelo Presidente, que colocou em apreciação a elaboração e
aprovação do PAM para 2014. Foram aprovadas as seguintes Metas: 1) Realização de
Reuniões Ordinárias, 2) Participação do Encontro Estadual dos Conselhos de
Consumidores do RS.; 3) Participação em eventos; 4) Integração com os
Consumidores; 5) Divulgação do Conselho e Material Informativo; 6) Contratação de
serviços de Consultoria/treinamento; 7) Participação no Encontro Nacional dos
Conselhos de Consumidores, num total de R$ 27.140,00. Foi aprovada a participação
no Encontro Nacional no dias 16 a 18 de outubro em Florianópolis, com a
participação do Presidente e do Secretário do Conselho. Foi aprovado envio de oficio
solicitando a ELETROCAR informações para montar um comunicado em relação ao
valor da energia separada do passivo financeiro (bolha) e qual o percentual de
aumento para o grupo A e B. Foi aprovado o uso do valor de R$ 3.500,00 relativo a
meta 5 do PAM 2013, para a elaboração de material de divulgação do Conselho, junto
a Rádio Comunitária, para o ano de 2013. Nada mais tendo a tratar, o Presidente
agradeceu a todos pela participação, encerrando a reunião. Ata que vai por mim,
secretário-executivo e pelo Presidente assinada.
Airto Linck da Cruz

Fernando Luiz Vanin
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