
Ata da Reunião Extraordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores da 

COELCE 
 

 

01 - Data  23 de Agosto de 2001 

 

02 - Local  Auditório da Secretaria de Planejamento do Estado - SEPLAN 

 

03 -     Presença Antonio Erildo Lemos Pontes, Presidente do CONERGE e 

Representante da Classe Rural junto ao CONERGE, Paulo Souza 

Barbosa, Vice-Presidente do CONERGE e Representante da Classe 

Comercial junto ao CONERGE, Soraia Thomaz Dias Victor, 

Secretaria da Administração do Estado e Conselheira do Poder 

Público junto ao CONERGE, Joseleide Magalhães Souza, 

Conselheira do Poder Público junto ao CONERGE, Celestino 

Iziquierdo Mansilla, Presidente em Exercício da COELCE, José 

Nunes de Almeida Neto, Diretor de Projetos Institucionais da 

COELCE, Francisco Montezuma, Gerente de Operação da COELCE, 

Francisco Queiroz Maia Junior, Secretário da Infra-Estrutura do 

Estado, Helga Maria Sabóia Bezerra, Ouvidora da ARCE, José 

Osvaldo Correia Férrer, Titular da Secretaria Executiva junto ao 

CONERGE . 

 

04-      Informes O   Presidente deu  como iniciada a reunião às 15:00 horas, com uma  

breve apresentação do Secretário da Infra Estrutura do Estado, 

representantes da COELCE, e CONERGE presentes a Reunião. 

 

05-      Pauta Dando início a pauta, o Presidente do CONERGE justificou a 

necessidade de alterar a seqüência da programação da reunião por 

razão da agenda do Sr. Francisco Queiroz Maia Junior, Secretario da 

Infra-Estrutura do Estado. Desta forma o Sr. Francisco Queiroz Maia 

Junior, Secretario da Infra-Estrutura do Estado fez uma apresentação 

sobre "Perspectiva de Geração de Energia para o Estado do Ceará". 

Dentre as questões abordadas o Sr. Francisco Queiroz Maia Junior 

traçou um perfil histórico da COELCE, antes e depois da 

privatização, enfatizou  o papel do Estado no processo de criação de 

políticas sociais, relacionou os projetos de geração eólica previstos 

para o Estado nos próximos cinco anos. Salientou que o Estado tem 

trabalhado para que no futuro o Ceará tenha auto suficiência 

energética e deixe de ser um importador de energia passando a 

exportá-la. Dando seguimento, o Sr. Antonio Erildo Lemos Pontes, 

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". Durante a apresentação o Presidente do CONERGE 

declarou sua insatisfação com a não aprovação, por parte da ANEEL, 

dos Projetos Especiais enviados pelo CONERGE, tendo recebido o 



apoio dos Conselheiros presentes. Salientou que os Projetos Especiais 

enviados pelo CONERGE à ANEEL foram desenvolvidos por um 

consultor com vasta experiência, declarou ainda que durante o 

desenvolvimento dos projetos, a ANEEL foi por diversas vezes 

consultada sobre os temas para que os projetos fossem preparados 

dentro das exigências da Agência. Salientou ainda que nenhum 

projeto dos Conselhos de Consumidores do País foi aprovado, tendo 

a ANEEL justificado que os temas abordados são de competência das 

Concessionárias. O Presidente considerou que a ANEEL poderia ser 

mais clara com as razões da não aprovação, pois isto frustou os 

Conselhos, e informou da reunião marcada para o dia 29/08/01 na 

sede da ANEEL, com o Superintendente de Mediação Administrativa 

Setorial juntamente com o Consultor, dois Conselheiros e 

representante da Concessionária, onde deverá ser esclarecidos os 

procedimentos para enquadramento de projetos especiais. Dando 

seguimento a pauta o Sr. Francisco Montezuma, Gerente de Operação 

da COELCE fez uma apresentação sobre "Balanço do Racionamento 

de Energia no Estado do Ceará", onde apresentou uma avaliação da 

situação energética da região nordeste para 2001, esclareceu as metas 

de consumo mensal para cada classe e um balanço da média de 

racionamento alcançada na região nordeste durante os meses de 

junho, julho e agosto. Dentre os temas abordados traçou um paralelo 

entre as condições hidrológicas e o atendimento energético no Estado 

do Ceará. Dando seguimento o  Presidente do CONERGE passou 

para as sugestões dos presentes. O Presidente agradeceu o apoio que 

o CONERGE tem recebido da Secretaria da Infra-Estrutura do 

Estado. O Sr. Mário Quinderé, representante do Jornal Diário do 

Nordeste, perguntou ao Sr. Francisco Queiroz Maia Junior quando 

serão instaladas as termelétricas flutuantes que a COELCE e o 

Governo do estado querem trazer para o Ceará. O Sr. Secretário 

esclareceu que será atracada uma termelétrica de 30MW, no Porto do 

Pecém e outra de 50MW, no Porto do Mucuripe. Pelo menos uma 

delas deve entrar em funcionamento até o final deste ano. O Sr. 

Audísio Costa, Defensor Público perguntou ao Sr. Francisco Queiroz 

Maia Junior se os custos da energia através das barcaças já foram 

calculados, tendo o mesmo esclarecido que o cálculo já foi feito, o 

preço da energia gerada pela térmica deverá ficar em torno de 

R$315,00 (trezentos e quinze reais) o MW. O Presidente do 

CONERGE, agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a 

tratar, deu por encerrada a Reunião. Para constar, eu, José Osvaldo 

Correia Férrer, Secretário Executivo do CONERGE, lavrei a presente 

Ata que após lida e aprovada vai assinada por todos presentes. 

 

 

 

 

 



PRESENTES: 

 

 

 

Antonio Erildo Lemos Pontes 

Presidente do CONERGE  

Representante da Classe Rural 

 

 Paulo Sousa Barbosa 

Vice-Presidente do CONERGE 

Representante da Classe Comercial 

 

 

  

Soraia Thomaz Dias Victor 

Representante do Poder Público 

  

 Joseleide Magalhães Souza 

Representante do Poder Público 

  

     

   

               

   

José Osvaldo Correia Férrer 

Representante da COELCE 

 Secretário Executivo do CONERGE 

  

 

 

 

CONVIDADOS:  

 

 

 

Celestino Iziquierdo Mansilla 

Presidente em Exercício da COELCE 

 

 

 

José Nunes de Almeida Neto 

Diretor de Projetos Institucionais da COELCE 

 

 

 

Helga Maria Sabóia Bezerra 

Ouvidora da ARCE 

 

 

P S: Acompanha está Ata a lista de presentes a  Reunião 

Extraordinária do CONERGE realizada no Auditório da 

Secretaria de Planejamento do Estado - SEPLAN, Fortaleza - 

Ceará. 


