Ata da Quadragésima Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de
Consumidores da COELCE
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Data

10 de outubro de 2003

02 -

Local

Hotel Senac Guaramiranga – Guaramiranga / CE
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Presença

Paulo Sousa Barbosa, Presidente do CONERGE e Representante Titular da Classe
Comercial, Antonio Erildo Lemos Pontes, Representante Titular da Classe Rural
junto ao CONERGE, Regina Maria da Silva Severiano, Representante Suplente da
Classe Residencial junto ao CONERGE, Márcio Rodrigues Melo, Ouvidor da
ARCE, Cláudia Maria dos Santos, Representante Suplente do DECON junto ao
CONERGE, José Nunes de Almeida Neto, Diretor de Projetos Institucionais da
COELCE, Antônio Régis Guimarães, Chefe do Departamento de Projetos de Média
e Baixa Tensão da COELCE, José Osvaldo Correia Férrer, Secretário Executivo
Titular do CONERGE.

04 -

Informes

O Presidente deu como iniciada a reunião às 10:45 horas, saudando a todos os
presentes. Na ocasião os conselheiros e representantes da COELCE fizeram uma
breve apresentação pessoal aos presentes.

05 – Pauta:
Dando início a pauta, o Sr. Paulo Sousa Barbosa, Presidente do CONERGE fez uma
apresentação sobre o modelo, constituição, criação, regulamentação e competência
do CONERGE, com o título:"Condições Gerais da Criação, Formação e Estruturação
do CONERGE e suas Ações". Durante a exposição o Presidente enfatizou o papel
dos 64 Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica existentes no Brasil. Dentre
as ações do CONERGE desde a sua institucionalização, o Presidente destacou a
realização de Seminários de Capacitação dos Conselheiros com assuntos inerentes ao
setor de energia elétrica, realização de 11(dez) Reuniões Itinerantes, ressaltou a
realização de Seminários Setoriais, em que são discutidos os problemas de cada
classe representada no CONERGE. Salientou que o conselho realiza reuniões
mensais, que acontecem na segunda quinta-feira de cada mês e que estas são abertas
ao público. Informou que é feita uma prestação de contas através de Atas para a
ANEEL e ARCE e que estas Atas estão na página do CONERGE na Internet.
Ressaltou a participação do Conselho em audiências públicas e Fórum Nacional,
salientou que o objetivo do Fórum Nacional de Conselho de Consumidores de
Energia Elétrica, é a discussão a nível nacional dos problemas do setor elétrico
brasileiro. Discorreu sobre a resolução ANEEL 138/2000, que estabelece as
condições gerais para a formação e operacionalização dos Conselhos de
Consumidores e as atribuições da COELCE. O presidente enfatizou a importância do
CONERGE salientando, que o Conselho cria junto a COELCE, espaço para
atendimento de solicitações dos consumidores, através de suas classes
representativas. Em seguida o Presidente passou a palavra para o Sr. Antônio Régis
Guimarães, Chefe do Departamento de Projetos de Média e Baixa Tensão da
COELCE. Tomando a palavra o Sr. Antônio Régis apresentou o tema: Investimentos
em Alta e Média Tensão Ano 2003 na Região do Maciço Baturité. O palestrante
informou que a Região do maciço Baturité compreende 12 municípios, os quais são
atendidos por 3 subestações em 69 KV, distribuídos da seguinte forma: Subestação
de Baturité, Subestação de Acarape e Subestação de Guaramiranga. Esclareceu que
para servir a região existem 14 alimentadores em 13,8 KV, 2.650 Km de Rede em
Média Tensão, 3.196 transformadores de distribuição que atendem a 51.997 clientes
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e 16.737 pontos de iluminação pública. Informou ainda que está em processo de
construção uma linha de subestação de Acarape a Baturité, Ressaltou, que a obra foi
iniciada no 2000, mas está paralisada por demandas judiciais envolvendo a liberação
de faixa de servidão no município de Aracoiaba, faltando apenas 1,5 Km a ser
construída. Salientou, que a conclusão do circuito Acarape / Baturité, proporcionará
maior confiabilidade e maior qualidade ao fornecimento de energia elétrica na
região. Discorreu sobre o melhoramento na qualidade do fornecimento de energia,
em média tensão, salientando a melhoria nos alimentadores das Subestações de
Acarape e Guramiranga e a automação das Subestações de Acarape e Baturité.
Salientou ainda, que a Subestação de Guramiranga já foi concebida com automação
digital. Relatou sobre os investimentos realizados na Região, em Rede de Alta e
Média Tensão nos últimos três anos. Discorreu sobre os índices de qualidade na
região. Esclareceu que a Região do Maciço Baturité possui quatro conjuntos de
clientes através dos quais os Órgão reguladores, ANEEL e ARCE, acompanham e
fiscalizam os índices de qualidade no fornecimento de energia Elétrica. Esclareceu
que a meta para estes índices são definidas pela ANEEL. Enalteceu que a COELCE
está melhorando cada vez mais os índices de qualidade em seu fornecimento de
energia elétrica. Em seguida o palestrante colocou-se a disposição para
esclarecimentos e questionamentos dos presentes. O Sr. José Nunes de Almeida
Neto, Diretor de projetos Institucionais da COELCE, esclareceu aos presentes, o que
significava as siglas: DEC e FEC. Em seguida a Sra. Cláudia Maria dos Santos
Representante Suplente do DECON junto ao CONERGE, solicitou ao Sr. Antônio
Régis que informasse quem fez o embargo judicial que envolve a liberação na de
faixa de servidão no município de Aracoiaba. Em resposta o Sr. José Nunes de
Almeida Neto esclareceu que após a privatização da COELCE, os proprietários
passaram a pedir uma quantia muito alta para permitirem a passagem da linha em
suas terras. Neste caso existe um processo solicitado pela ANEEL, para que o local
seja considerado de utilidade pública. O Sr. Antonio Erildo Lemos Ponte,
Representante Titular da Classe Rural junto ao CONERGE, questionou que há uma
distância muito grande entre o índice real e a meta estipulada pela ANEEL.
Questionou então, se não era hora da ANEEL rever esses índices. O Sr. José Nunes
informou que a ANEEL faz pesquisas freqüentes, sobre estes índices, além disso a
COELCE envia relatórios mensais informando os índices de cada conjunto. O Sr.
Marcus Moreira, salientou que as metas foram baseadas num histórico. Afirmou que
com a instalação das subestações houve uma melhoria considerável
no
fornecimento, e desta forma a COELCE conseguiu diminuir ainda mais os índices
de qualidade. Afirmou ainda, que pelo menos 15% dos problemas no fornecimento,
deve-se a ações de vândalos ou a abalroamento. O Sr. Luciano Gomes Bezerra,
Representante da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, questionou se
não existe registro da necessidade de energização nos últimos dez anos para os
municípios, levando em consideração o desenvolvimento dos mesmos. Em resposta
o Sr. José Nunes, esclarece que não se tem este dado porque a pesquisa é feita por
região e não por município. O Sr. Luís Fernando Cruz, Representante da Prefeitura
de Guaramiranga, questionou sobre a taxa de iluminação pública. O Sr. José Nunes,
esclareceu que a taxa de iluminação pública é cobrada pelas prefeituras. Salientou
que a COELCE somente arrecada e repassa para as respectivas prefeituras. Afirmou
que este é um assunto muito discutido, por causa das variações das taxas. Salientou
ainda que devido esta variação de taxas, em alguns municípios ainda não foi
assinado convênio. A Sra. Cláudia Santos, afirmou que o DECON tem uma ação
contra a cobrança da taxa de iluminação pública, e salientou que o DECON está
sempre atento ao interesse do consumidor. Em seguida o Sr. Paulo Sousa Barbosa,
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Presidente do CONERGE, citou o racionamento de energia, afirmando que este foi
bom para população, haja vista, que o consumidor aprendeu a economizar energia e
as industrias aprimoraram seus produtos tornando-os mais econômicos. Após, o Sr.
Erildo Pontes, reafirmou as ações do CONERGE, esclareceu que o Conselho é
independente da COELCE e que o atendimento aos consumidores, é feito através de
classes Consumidoras que são representadas da seguinte forma: Comercial, Rural,
Industrial, Poder Público e DECON. Esclareceu ainda, que os representantes são
voluntários e o Conselho é custeado pela COELCE. O Sr. Paulo Sousa Barbosa,
ressaltou a presença assídua da COELCE em todas as reuniões do Conselho,
ressaltou ainda, que a Concessionária sempre tem atendido todas as solicitações
enviadas pelo CONERGE. A Sra. Regina Maria da Silva Severiano, Representante
Suplente da Classe Residencial junto ao CONERGE, falou sobre a importância do
Conselho, que muito tem ajudado os consumidores residenciais na resolução de
problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica, facilitando o acesso de suas
solicitações e reclamações junto a COELCE. Em seguida, o Sr. Presidente explicou
que em toda reunião itinerante é escolhido um representante para aquela região,
esclareceu qual seria a função desse representante e solicitou aos presentes, que fosse
eleito um Representante que representaria a Região do Maciço Baturité. Na ocasião
foi eleito o Sr. Luís Fernando Cruz. Após, o Presidente passou a palavra para
primeira dama do município de Guaramiranga, Sra. Jacinta Porfírio Andrade. A Sra.
Jacinta Andrade elogiou a qualidade no fornecimento e o atendimento da COELCE.
O Sr. Luciano Gomes Bezerra, representante da Associação dos amigos da Arte em
Guaramiranga, elogiou o apoio da COELCE nos projetos culturais da cidade. Em
seguida o Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar deu
como encerrada a Reunião. Para constar, eu, José Osvaldo Correia Férrer, Secretário
Executivo do CONERGE, lavrei apresente Ata que após lida e aprovada vai assinada
por todos.
PRESENTES:
Paulo Sousa Barbosa
Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Comercial

Antonio Erildo Lemos Pontes
Representante Titular da Classe Rural

Regina Maria da Silva Severiano
Representante Suplente da Classe Residencial

Cláudia Maria dos Santos
Representante Suplente do DECON

José Osvaldo Correia Férrer
Secretário Executivo Titular do CONERGE

CONVIDADOS:
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Antônio Régis Guimarães
Chefe do Departamento de Projetos de Média e Baixa Tensão da COELCE

José Nunes de Almeida Neto
Diretor de Projetos institucionais da COELCE

Márcio Rodrigues Melo
Ouvidor da ARCE
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