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GOVERNO DÕ ESTADO

MENSAGEM N.O 4q no2o

Manaus, .[G de rflo,-.-e de 2020.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Na forma do artigo 28, inciso XVlll, da Constituição do Estado

do Amazonas, combinado com o artigo 13, incisos lll e V, SS 1.o ê 4.o, da Lei n.o

2.568, de 25 de novembro de 1999, submeto à aprovação dessa Augusta

Assembleia Legislativa, para compor o conselho Estadual de Regulação e

Controle dos Serviços Públicos, os nomes da Sra. RAQUEL CALDAS FERREIRA,

na qualidade de membro suplente, representante dos operadores da prestação de

serviços, e da sra. ROSINETE MARIA DA slLVA, na qualidade de membro

suplente, representante dos municípios mais populosos do Estado, com serviços

locais, cuja regulação e controle tenham sido delegados à ARSEPAM.

Esclareço, por oportuno, que as indicações foram formalizadas

pelo Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e

Contratados do Estado do Amazonas - ARSEPAM, na forma dos Ofícios n.o

29 4 I 2020 -C E R C O N/A R S E PAM e 084 I 2020-C E R C O N/AR S E pAM 
.

No ensejo,

expressÕes de elevado apreço.

renovo aos ilustres Senhores Deputados

/{-
ON MIRAN DA LIMA

EstadoGovernador do

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ CLÁUD|O DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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OfÍcio n' 29 4/2020 - CERCON/ARSEPAM
Manaus, 12 de maio de2020

Ao Excelentíssimo Seúor
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA F'ILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

Assunto: Indicação de Suplente para o Conselheiro Representante dos Operadores da
Prestação de Serviços do Conselho de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do
Estado do Amazonas - CERCON.

Senhor Secretário de Estado,

Informamos a Vossa Excelência sobre a indicação de suplente para o

conselheiro representante dos Operadores da Prestação de Serviços, o senhor René Levy

Aguiar, para compor o Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos

do Estado do Amazonas - CERCON.

Sobre a indicação, verifica-se inexistir qualquer óbice, estando em

conformidade com os artigos 10 e 11 da Lei Estadual n" 5.060 de27 de dezembro de

2.019, combinados com o artigo 3o, inciso rl, alínea"c" e attigo 3o, $4o do Regimento

Interno do CERCON,

Desta forma, encamiúamos os autos do Processo Administrativo no

01.01.011209.00000182.2020, para apreciação quanto a indicagáo paru suplente. Após,

seja feita a remessa à Assembleia Legislativapamprévia aprovação do nome da senhora

RAQUEL CALDAS FERREIRA, a contar do dia 17 de abril de 2020 atéo dia 14 de

abril de 2021, como suplente do conselheiro que representa os Operadores da

Prestação de Serviço, conforme dispõe o artigo 28 da Constituição do Estado do

Amazonas, e para que, posteriormente, seja submetido à consideração do Exmo. Sr.

Governador do Estado.

Av. Álvaro Maia, 2357 I - Adrianópolis
Ed. Com. Corporate Trade Center, 110. andar
CEP: 69057-035 - Manaus-AM
Fone: 55 (92) 3301-5100
www.arsam.am.gov.br

ARSEPAM
Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados
e Contratados do Estado do
Amazonas
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Na oportunidade, Íenovo votos de estima e distinguida consideração

Atenciosamente,

ACRAM SALAMEII ISPER JR
Diretor-Presidente

Av. Alvaro Maia, 2357 l-Adrianópolis
Ed. Com. Corporate Trade Center, 11o. andar
CEP: 69057-035 - Manaus-AM
Fone:55 (92) 3301-5100
www. arsam. am.gov.br

ARSEPAM
Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados
e Contratados do Estado do
Amazonas
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Voto:

Tocanti 2a Eta Bloco L5Ç 312 Celular: 98197^52t6 racchelcalfe@ hotmail,com
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Raquel Caldas Ferreira

lnformações pessoais

Formação

Experiências Profissiona ís

r Estado Civil: casada
r Nacionalidade:Brasileira
r Nascimentot 02107 /L986
. Naturalidade: Manaus - AM

Bacharel em Ciências Econômicas - 2008
- Economista: reglstro ns,2t2
Pós-Graduação em Gestão Financeira e Estratégias Empresariais - 2009
Programa de Desenvolvimento de Dirigentes -ZOt7

Economista

Empresa: Fundação Centro de Análise, pesquisa e lnovação TecnoÍógica
- Fucapi com Lotação na Superintendência da Zona Franca de Manaus -
SUFRAMA.

Descrição das Atividades: Análise e acompanhamento de processos de
Pagamento e Administrativos, Análises de pareceres Jurídicos, Elaboração
de Processos Licitatórios, Elaboração de planilhas de custos de contratos,
Projetos Básicos, efetuar pesquisas de preço de mercado, Análise
documental e notas fiscais de serviços, elaboraçâo de Despachos, Notas
Técnicas sendo tais atividades exercidas como Economista na suFRAMA.
PerÍodo: 06/2009 a O2/20I2.

Analista de F&T

Empresa: Visteon Amazonas
Descrição das Atividades: Analista de F&T- Budget e Forecast para: Capex
(Capital Expending - lnvestimento em ativos imobilizáveis) e project
Expending (Despesas para implementação de projetos); Capex (Análise,
controle e relatório do resultado do mês); project Expending ( Análise,
controle e relatório referente a classificação das despesas); Assets control
(Levantamento e controle dos ativos fixos): Report dos ativos que
entraram entrada na Planta, desde a aprovação de requisições a ativação
do bem; Controle das baixas de bens desposados (in loco e na
contabilidade); Análise de Project control: controle de projetos
financeiros da planta (Appropriation request: project Expenses, Capex,
Customer Funded Projects, Criação, Abertura e conclusão de projetos e
Analise das contas de projeto e acompanhamento da entrada de itens na
planta).

lnformações adicionais: lmplementação do sistema pAR (project
Appropriation Request) na planta de Manaus, operando como suporte
para as Visteon do Brasil; Responsável pelos lnventários anuais de
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Cursos
extracurriculares

Resumo

imobilizado em toda a planta e Fornecedores; conhecimento do cpc
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis) 27.
Período: 02/20L2 úé A2/2014,

Assessoria da Diretoria Técnica e Comercial

Empresa: Companhia de Gás do Amazonas - Cigás
Descrição das Atividades: Assessorar o diretor técnico-comercial;
Acompanhar e ter controle das Regulações de Gás Natural no Estado do
Amazonas e no Brasil; Elaborar Relatórios de Mercado de gás natural com
análise das pespectivas futuras; Análise de contratos, Leis e Decretos,
referente ao setor de Gás Natural; Estudos e análises de preços; suporte
em reuniões da Diretoria técnica, assim como no órgão regulador do
Estado do Amazonas.
lnformações adicionais:Atuação na gerência do projeto Varejo, segmento
em desenvolvimento da Companhia.
Período: O2/20L4 até os dias atuais.

lnglês lntermediário: lnstituto Cultural Brasil - Estados Unidos
(rcBEU) - 200e.
lnglês: Wizard - 0212012 atê 201 4.
Espanhol básico.

. Matemática Financeira - calculadora HP-12C: Uninorte.
r lnformática: Windows, Word, Excel, Power Point, intranet.
o lnformática avançada: Excel.
r Redação Oficial: Qualynorte - maio e junho de 2010.
r Gurso: Elaboraçâo e Análise de Planilhas de Custos e

Formação de Preços nas Contratações.
o Fundamentos do Gás Natural (lnstituto IBP).

o 02 anos de experiência profissional, sendo estagiária, no setor
bancário;
r 2 anos e I meses de experiência na SUFRAMA, atuando como
Economista;
r 2 anos atuando como analista de F&T;
. 6 anos como Assessora de Diretoria;
o Atuo de forma dinâmica, persistente, determinada para solução de
problemas;
r Disponibilidade para viagens;
r FlexÍvel e relacionamento interpessoal em trabalho de equipe,
almejando planejamento.

Raquel Caldas Ferreiro
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Ofício Íf 08412020 - CERCON/ARSEPAM
Manaus, 04 de março de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

Assunto: Indicação de Suplente do Conselheiro Representante das Municipalidades

ao CERCON.

Seúor Secretário de Estado,

Informamos a Vossa Excelência sobre a indicação de suplente de um dos

conselheiros representante das municipalidades, para compor o Conselho Estadual de

Regulação e Controle dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas -
CERCON.

Sobre a indicação, verifica-se inexistir qualquer óbice, estando em

conformidade com os artigos 8o e 9o da Lei Estadual no 2.568 de 25 de novembro de 1.999,

e alterações, combinados com o artigo 3o, IIo $4" do Regimento Interno do CERCON'

Desta forma, encaminhamos os autos do Processo Administrativo no

01.01.011209.00000043.2020, para apreciação quanto a indicação para suplente do

representante das municipalidades. Após, seja feita a remessa à Assembleia Legislativa

para prévia aprovação do nome da seúora ROSINBTE MARIA DA SILVA, a contaÍ

de 04 de março de2020, como conselheira suplente, conforme dispõe o artigo 28 da

Constituição do Estado do Amazonas, e para que, posteriormente, sejam submetidos à

consideração do Exmo. Sr. Govemador do Estado.

Na oportunidade, renovo votos de estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

JR

Av. Álvaro Maia,2357 I - Adrianópolis
Ed. Com. Corporate Trade Center, 11o. andar

CEP: 69057-035 - Manaus-AM
Fone: 55 (92) 3301-5100
www.arsam.am.gov.br

ARSEPAM
Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados
e Contratados do Estado do

Amazonas
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50 anos, solteira

Skype: rose.silva123

Zfl

Rosinete M. da Silva
Av Do Turismo, 1997 quadra S casa 5
Manaus - AM
CelMhatsApp : (92) 99394.7843
E-mai I : rosesilvaam@vahoo.com.br
Disponibilidade para morar em outros estados t

(

Área Pretend ida : Comu n icação/Pesq u isa/ Atend ime nto/ Qualidade

Gompetências:

o Gestão de novos negócios e projetos piloto
o Startup de empresas nos seguimentos tecnologia e logística
. Experiência em marketing (coordenação de eventos, fidelização e

prospecção de negocios, comunicação e treinamento de produtos)
. Formação e gestão de força de vendas (B2C e B2B)
. Gestão de células de relacionamento B2B
o Atendimento de clientes estratégicos (B2B)
. Liderança e gerência de grandes equipes
. Coordenação e desenvolvimento de sistemas CRM (fluxos e processos)
. Desenvolvimento e gestão de resultados, métricas e KPls
. Experiência operacional em mais de 20 anos em Projetos de Comunicação
. Excelentes práticas no gerenciamento de Call Center
. Experiência e Gestão de lnformações para Campanhas Políticas e

Administração Pública
. Supervisão de Pesquisas Eleitorais, de Mercado e de Opinião
. Facilitadora entre as áreas das empresas e órgãos públicos

Escolaridade
Superior - Curso de Comunicação Social / Relações Públicas
FIAM - Faculdade lntegrada Alcântara Machado - 1992

Experiência Profissional

Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas
De setembro de 2017 a setembro de 2018

Chefe de gabinete

(
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Secretaria Mun de Trabalho e Desenvolvimento - Prefeitura de Manaus
De janeiro de 2017 a agosto de 2017

Gerente do Departamento de Planejamento e Empreendedorismo

. lmplantação do Planejamento Estratégico da Secretaria junto com Consultoria
Externa, com intuito de definir metas e indicadores da secretaria

. Radar de Oportunidades na área de empreendedorismo e inovação

. Submissão de projetos a órgãos públicos ou instituições privadas com a finalidade
de captar recursos

TRUCKPAD o aplicativo que conecta o Caminhoneiro a carga
De maio de 2015 a dezembro de 2016

Coordenadora de Prospecção e Atendimento aos Usuários
. Formação e gestão do time de prospecção (B2B)
. Captação e conversão de leads (Outbound Marketing)
. lmplantação de processos de atendimento ao usuário, scripts

contingenciais, métricas e KPI's, gerenciamento do time e dos
resultados, insights para produto e Tl

. Atuação de forma estratégica junto as áreas de interface para construção
de um produto inovador e disruptivo

. Crescimento da base 1.000 da cargas/mês em 300x em 6 meses

ELEICÃO 2014 GOVERNO DO AMAZONAS - EDUARDO BRAGA
De março12014 a outubro/2014

. Levantamento das informações do cenário nacional, regional e local,
incluindo diagnóstico de desempenho do candidato em eleições anteriores

. Montagem e estruturação dos comitês de suporte ao candidato (iurídico/
fi nanceiro/log ística/interior e produtora)

. AvaliaÇão de resultados de pesquisas para construção de agenda

. Coordenadora da agenda estratégica do candidato

. Coordenadora de eventos da campanha (caminhadas, reuniões setoriais,
comícios)

. Suporte logístico ao candidato em viagens ao interior do estado

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
De agostol200T a setembrol2ol3 - Assessora da Secretaria de Projetos
Especiais
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Assessoria técnica nas relações institucionais entre as secretarias do
governo
Acompanhamento de projetos junto as diversas instancias do governo
estadual e federal
Acompanhamento de processos de estoque de medicamentos da
Secretaria de Estado da Saúde

voz coMUNtcAçÃo ESTRATÉCICA
De agosto/1995 a outubro12006 - Gerente de Operações e Atendimento em
Vários Projetos

ELErçÕES 2006:
Gerente de Atendimento Campanha do Governo do Amazonas (candidato
Eduardo Braga), trabalho realizado no QG da campanha em Manaus

ELEIçÕES 2004:
Coordenadora do Projeto Tracking Voz Campanha da Prefeitura de São Paulo
Pesquisa de campo, através da tecnologia de PDA (Palm/pocket)

ELE|çÕES 2002:
Gerente de Operações das Campanhas para Governo em Natal (RN) e
Deputado Federal em Goiânia (GO)

Central de Atendimento 192 - EMERGÊNCA
De maio 2002 a setembro de 2002 - Gerente de Operação

lmplantação, junto à Secretaria Municipal da Saúde, da Nova Central de
Atendimento do sÍstema 192 - Serviço de EmergêncÍa Hospitalar.
Participação em todo processo, desde a informatização do atendimento,
desenvolvimento de relatórios, treinamento dos teleatendentes e supervisores
e acompanhamento diário da Central.

Central de Atendimento 156 - Prefeitura de São Paulo
De outubro de 2002 a setembro de 2005

Coordenadora de lnformações e Atendimento a Clientes
Participação em todas as etapas do projeto de implantação e consolidação:
contato com clientes, levantamento de informações, desenvolvimento de
script, participação nos treinamentos, tanto como palestrante como no apoio
ao cliente. Reuniões periódicas com os órgãos públicos como: SPTRANS,
ILUME, LIMPURB, CET, entre outros, para levantamento de novas
necessidades de atendimento. Elaboração de relatórios de resultados.

o

o

o

(
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Assistente na área de Pesquisa de Opinião



Elaboração dos questionários, textos de apoio, padronizações e definição de
metas, tarefas para o grupo de trabalho na modalidade de ativa;
Relacionamento com lnstituto de Pesquisa para cálculo de amostras e análise
das pesquisas realizadas bem como validação dos questionários aplicados;
lmplantação dos questionários, pesquisas e divulgação no sistema;
elaboração e entrega de relatórios com os resultados, dimensionados pelo
Instituto de Pesquisa;

Cursos, Seminários e Congressos

' A Administração do tempo da secretária e a sua participação efetiva no
trabalho do chefe -Timing

. A secretária executiva e a modernização das organizações - Amana

. Qualidade Total- Sebrae
r Q que vem por aí - Associação Brasileira de Marketing Direto - ABEMD
. Telemarketing Otimizado - AML Telemarketing
. Treinamento de liderança - consultor Renato Avanzi
. Liderança e Coach - Setecesp
. Gestão criativa em soluções de conflitos - ESPI

' Aspectos Jurídicos e Legais da Fiscalização de Contratos Administrativos -

ESPI
. Planejamento Estrategico - ESPI

Outros

. Conhecimento e prática de Windows - XP - Office (Word, Excel, PowerPoint)

. Excelente conhecimento de lnternet e gestão de redes sociais)

. Ferramentas: Salesforce/Zendesk/Trello/ Slack


