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AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019-PEE 

 

Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e com o disposto no 

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE, aprovado pela Resolução 

Normativa nº 556/ANEEL, de 18 de junho de 2013, a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. 

- CERON comunica a todos os interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, entre os dias 

14/03/2019 e 13/04/2019, mediante o intercâmbio de documentos e informações que 

estarão disponíveis abaixo, com o seguinte objetivo e forma de participação:  

 

1) Objetivos:  

Apresentar aos interessados os resultados dos projetos do Programa de Eficiência Energética 

(PEE) referentes ao ano 2018, colher informações e sugestões para os próximos projetos, 

propiciar aos consumidores possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões e 

sugestões, além de dar transparência ao PEE. 

  

2) Forma de participação:  

Os documentos objeto desta Audiência Pública poderão ser solicitados por meio do 

endereço eletrônico natalia.nogueira@ceron.com.br ou na sede da empresa, situada na Av. 

Imigrantes, 4137, Bairro Industrial, CEP 76.821-063, Porto Velho-RO. 

  

As informações relativas aos projetos do ano de 2018 encontram-se disponíveis no endereço 

citado e na internet, no site www.energisa.com.br, no link Sustentabilidade-Eficiência 

Energético e www.eletrobrasrondonia.com. 

 

A CERON receberá as sugestões, opiniões e informações relativas aos projetos que farão 

parte do seu Programa de Eficiência Energética através dos seguintes meios:  

1. Internet – As contribuições deverão ser dirigidas ao endereço eletrônico 

natalia.nogueira@ceron.com.br.  

2. Correspondência – Só serão aceitas as contribuições se recebidas e 

protocoladas nas Agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos até o dia 

11/04/2019.  

 

As informações e análise das contribuições recebidas, alvo desta Audiência Pública, estarão 

à disposição dos interessados no site e no endereço acima especificados a partir do dia 

23/04/2019, até às 08:00h do dia 27/04/2019.  
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