Ata da quadragésima oitava Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de
Consumidores da COELCE

01 -

Data

02 -

Local

24 de junho de 2004

CVT - Centro Vocacional Tecnológico de Aracati

03 - Presença

Paulo Sousa Barbosa, Presidente do CONERGE e Representante Titular da
Classe Comercial, Maria Socorro Magalhães Tavares, Vice Presidente do
CONERGE e Representante Titular da Classe Residencial, Antonio Erildo
Lemos Pontes, Representante Titular da Classe Rural, Cláudia Maria dos Santos,
Representante Suplente do DECON, José Osvaldo Correia Férrer, Secretário
Executivo do CONERGE, José Nunes de Almeida Neto, Diretor de Projetos
Institucionais da COELCE, José Távora Batista, Diretor de Distribuição da
COELCE.

04 - Informes

O Presidente deu como iniciada a reunião às 09:00 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". Dentre as ações do
CONERGE desde a sua institucionalização, o Presidente destacou a realização
de 02 (dois) Seminários de Capacitação dos Conselheiros, com assuntos
inerentes ao setor de energia elétrica; realização de 12(doze) Reuniões
Itinerantes que foram realizadas em: Sobral, Limoeiro do Norte, Juazeiro do
Norte, Quixadá, Maracanaú, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Russas, São Benedito,
Guaramiranga e Canindé; ressaltou a realização de 14 (quatorze) Seminários
Setoriais, em que foram discutidos os problemas de cada classe de
Consumidores. Dentre as ações do CONERGE, destacou às várias solicitações
junto a COELCE para atendimento as Classes representadas no CONERGE.
Destacou ainda, a solicitou feita pelo CONERGE, junto ao MME para a
prorrogação da aplicação da Resolução ANEEL 246/2002 referente a Tarifa
Baixa Renda. Falou sobre a criação da Cartilha e da Home Page do CONERGE.
Informou que o conselho realiza reuniões mensais, abertas ao público, que são
realizadas na segunda quinta-feira de cada mês. Salientou a participação do
Conselho em audiências públicas e no Fórum Nacional de Conselho de
Consumidores de Energia Elétrica. Em seguida passou a palavra para o Sr.
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Antonio Erildo Lemos Pontes. O Sr. Erildo Pontes, apresentou-se como
Representante Titular da Classe Rural, ressaltou, que foi Presidente do Conselho
durante 3 (três) anos, e que atualmente além de Conselheiro do CONERGE é
Coordenador Titular da Região Nordeste, no Fórum Nacional de Conselho de
Consumidores de energia elétrica. Discorreu sobre os objetivos do Fórum
Nacional e ressaltou a existência dos 64 Conselhos de Consumidores de energia
elétrica no Brasil. Salientou ainda, que por Resolução da ANEEL, toda
Concessionária do Setor elétrico, é obrigada a criar e manter um Conselho de
Consumidores. Em seguida o Sr. Erildo Pontes, passou a palavra para o Sr. José
Távora Batista, Diretor de Distribuição da COELCE. O Palestrante esclareceu
sobre o objetivo da apresentação. Informou que a região do baixo Jaguaribe tem
por base as instalações do Regional de Operação Russas II e os eixos elétricos
Banabuiú/Morada Nova e Orós/Jaguaribe. Em seguida discorreu sobre os
centros de serviços da região: Centro de serviços de Aracatí, que atende aos
municípios de Fortim, Icapuí, Itaiçaba e Jaguaruana; centro de serviços de
Russas, que atende a Alto Santo, Ibicuitinga, Limoeiro do Norte, Morada Nova,
Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte; centro de
serviços de Jaguaribe, que atende a Ereré, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara,
Jaguaribe, Pereiro e Potiretama. Após, elencou os investimentos realizados em
rede de alta e média tensão realizados na região, dentre eles: construção da linha
alta tensão Banabuiu - Castanhão, extensão total 70,0 km em cabo liga A620137 315 mm²; automação da subestação Russas I; reforma no setor Média Tensão
da subestação Russas I; reforma na subestação Apodi - Abertura barra 15 KVA.
Terminada a apresentação o Sr. José Távora, passou a palavra para o Sr. José
Nunes de Almeida Neto, Diretor de Projetos Institucionais da COELCE. O Sr.
José Nunes, discorreu sobre a Universalização do Serviço de Energia Elétrica.
No primeiro momento o José Nunes explanou sobre os fundamentos legais da
Universalização. Citou a Lei Federal Nº 10.438 de 26 de abril de 2002;
Resolução da ANEEL Nº 223 de 29 de abril de 2003; Lei Federal Nº 10.762 de
11 de novembro de 2003; Decreto Federal Nº 4.873 de 11 de novembro de 2003;
Resolução Normativa Nº 52 de 25 de março de 2004. Em seguida, discorreu
sobre o “Programa Luz para Todos”. Esclareceu que o programa prioriza o
atendimento aos municípios com índice de atendimento menor que 85%; os
projetos de eletrificação de uso produtivo; projetos para atendimento a Escolas
Públicas, Postos de Saúde e Poços de Abastecimento d’água, Eletrificação de
Assentamentos Rurais e para a Agricultura Familiar. Os Recursos são da CDE,
da RGR, de agentes do setor elétrico e participação dos Estados e Municípios.
Informou ainda, que o Programa Luz para Todos é coordenado pelo MME e
operacionalizado pela ELETROBRÁS. Salientou que a estrutura do Programa
será composta pela Comissão Nacional de Universalização, Comitê Gestor
Nacional e Comitês Gestores Estaduais. Salientou que os Comitês estaduais
serão responsáveis para decidir a ordem de prioridade para o atendimento das
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obras. Esclareceu que o Comitê Gestor do Estado do Ceará, foi instalado no dia
30 de janeiro de 2004, e que tem a seguinte formação: um representante do
MME; um representante da SEINFRA e SDLR; um representante da ARCE; um
representante da APRECE; um representante da FETRAECE; um representante
do CONERGE; um representante da Assembléia Legislativa e um representante
da COELCE. Informou ainda, sobre a estrutura financeira do Programa Luz para
Todos, esclarecendo que 50% dos recursos serão do Governo Federal, 25% do
governo do Estado e 25% da COELCE. Afirmou que na primeira etapa, da
implementação do Programa, foi assinado contrato para atendimento a 43.000
unidades rurais em todo Estado, e que em uma segunda etapa, está previsto
atendimento a mais 69.000 unidades. Ressaltou ainda, que o contrato para
implantação da segunda etapa, será assinado no final de 2005, próximo a
conclusão da primeira etapa. Falou sobre o histórico da Universalização no
Estado do Ceará e destacou os Programas de eletrificação dos últimos 06 (seis)
anos, que atenderam a um total de 257.000 unidades consumidoras em todo
Estado. Citou os programas: Luz em Casa, PROURB, Projeto São José e Luz no
Campo. Em seguida, discorreu sobre os índices de exclusão por municípios.
Ressaltou os investimentos realizados nos últimos anos pela COELCE. Salientou
ainda, que sem a realização destes investimentos, não seria possível atender as
demandas do Programa Luz para Todos. Após, colocou-se a disposição de todos
para o esclarecimentos de dúvidas. A Sra. Cláudia Maria dos Santos,
representante do DECON junto ao CONERGE, perguntou sobre a diferença
entre o Programa Luz para Todos e o Programa Luz no Campo. O Sr. José
Nunes esclareceu, que no Programa Luz no Campo, o consumidor participava
financeiramente, enquanto que no programa Luz para Todos, o consumidor não
precisa pagar pelo acesso ao benefício. Ressaltou que o referido programa tem
como objetivo incentivar o desenvolvimento rural. O Sr. Antonio Fábio de
Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Aracati., questionou se com
aumento de consumo ocorrerá risco de racionamento. Em resposta o Sr. José
Nunes esclareceu, que pelo fato, da geração de energia do país ser quase que
totalmente hidráulica, depende muito das chuvas. Ressaltou que com o volume
de chuvas do período chuvoso, teremos pelo menos dois anos sem problemas. O
Sr. Paulo Barbosa, Presidente do CONERGE, perguntou se as termelétricas
construídas no estado do Ceará, são suficiente para atender a demanda do
Estado. O Sr. José Nunes esclareceu que no momento as termelétricas ainda não
podem atende a demanda do Estado. O Sr. Francisco Elisiario Rodrigues de
Andrade, representante do Sindicato dos Trabalhadores rurais de Aracati,
perguntou se o Programa Luz para Todos atenderá as ligações trifásicas. O Sr.
José Nunes esclareceu que no programa não está prevista a convenção de tensão
monofásica para trifásica. O Sr. Jeffesson Andrade, representante da Defesa
Civil em Aracati, questionou sobre cobrança da taxa de iluminação pública.
Afirmou que a taxa cobrada é três vezes maior que o consumo da unidade. O Sr.
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José Nunes, informou que o valor cobrado para taxa de iluminação pública, é
estipulado pelas prefeituras. Salientou que o valor estipulado, varia de prefeitura
para prefeitura. Ressaltou ainda, que a COELCE cobra o que é determinado por
Lei. O Representante do Hospital Santa Luísa de Marilac, perguntou se existe
tarifa diferenciada para entidades filantrópicas. Solicitou ainda, explicação sobre
a fatura de energia elétrica. Em resposta o Sr. José Nunes sugeriu que a entidade
solicitasse um técnico a COELCE, para explicações da fatura de energia.
Informou ainda, que não existe tarifa diferenciada para entidades filantrópicas, e
que só existe tarifa diferenciada para consumidores baixa renda, industrial e
rural. Após os questionamento dos presentes, o Presidente do CONERGE
agradeceu a palestra dos Srs. José Távora e do Sr. José Nunes e salientou a
importância dos representantes da COELCE nas reuniões do Conselho. Em
seguida, solicitou que fosse eleito, pelos presentes, um representante do
Conselho para a região do Baixo Jaguaribe. Com aprovação de todos, foi
indicado o Sr. Francisco Elisiario Rodrigues de Andrade, representante do
Sindicato dos Trabalhadores rurais de Aracati. Após, o Sr. Erildo Pontes falou
sobre a importância das reuniões Itinerantes e colocou a Conselho à disposição
de todos. O Sr. José Nunes agradeceu a participação de todos, ressaltou a
importância do comparecimento da diretoria da COELCE nas reuniões do
Conselho. Afirmou que é uma oportunidade de conhecer de perto as
reivindicações dos consumidores. A Sra Cláudia Maria dos Santos, agradeceu a
presença de todos e colocou o DECON a disposição de todos. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente do CONERGE, deu como encerrada a Reunião.
Para constar, eu, José Osvaldo Correia Férrer, lavrei a presente Ata, que após
lida e aprovada vai assinada por todos.

PRESENTES:

Paulo Sousa Barbosa
Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Comercial

Maria Socorro Magalhães Tavares
Vice Presidente do CONERGE

Representante Titular do Classe Residencial
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Antonio Erildo Lemos Pontes
Representante Titular do Classe Rural

Cláudia Maria dos Santos
Representante Suplente do DECON

José Osvaldo Correia Férrer
Secretário Executivo do CONERGE

CONVIDADOS:

José Nunes de Almeida Neto
Diretor de Projetos institucionais da COELCE

José Távora Batista
Diretor de Distribuição da COELCE

Ana Valéria Sampaio de Araújo
Coordenadora Comissão de Defesa do Consumidor
da Assembléia Legislativa - PROCON
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