Ata da Reunião Extraordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores da
COELCE
01-

Data

15 de Maio de 2001.

02-

Local

Auditório Antônio Vicente Sales Linhares - ACC.

03-

Presença

Paulo Souza Barbosa, José Nunes de Almeida Neto, José Caminha
Alencar Araripe, Francisco Montezuma, Daniel Strizinec, José
Osvaldo Correia Férrer e Raimundo de Lavor Neto

04-

Informes

A Reunião foi iniciada às 14 horas e 30 minutos com uma breve
apresentação dos representantes da ACC - Associação Comercial
do Ceará, CONERGE, COELCE e ARCE presentes a
Reunião.

05-

Pauta

Dando início a pauta, o Sr. Paulo Souza 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". Seguindo a pauta o Sr. Francisco Montezuma, Gerente
de Operação da COELCE, realizou uma apresentação sobre
"Racionamento de Energia", citou ente outros pontos a situação
energética da região nordeste em 2001, o sistema interligado
nacional, energia natural, fluxo de potência no sistema interligado e
acompanhamento hidráulico. Dando seguimento a pauta o Sr. Daniel
Strizinec, Gerente de Planejamento Técnico da COELCE, apresentou
o tema: "Plano de Investimento", discorreu sobre a construção de
mais trinta subestações, esclareceu que hoje o Ceará conta com
setenta e cinco subestações, ampliação de 1.400Km de linhas de
transmissão para garantir a reserva técnica as subestações atuais e
instalação de disjuntores e capacitores. Segundo o Sr. Daniel em
Janeiro de 2002 a COELCE já contará com dez novas linhas de
transmissão. Ao final da apresentação o Presidente do CONERGE
convidou os presentes a participarem do Coffee Break. Retomando a
pauta o Sr. José Caminha Alencar Araripe Junior, Departamento de
Estudos, Regulação e Compra de Energia Elétrica da COELCE,
realizou a apresentação sobre a "Política de Reajustes de Tarifas",
citou dentre outros pontos a legislação pertinente, o contrato de
concessão, os fatores que influenciam as tarifas, reajuste tarifário
2001 e a composição do reajuste tarifário. Seguindo a pauta o
Presidente passou para as sugestões dos presentes. O Sr. José Marcos
Mascarenhas, representante da ACC, perguntou aos representantes da
COELCE por que a empresa não viabiliza unidades de geração para
suprir a necessidade de energia durante o racionamento. O Sr. José
Nunes de Almeida Neto, Diretor de Projetos Institucionais da

COELCE, esclareceu que a Concessionária está em busca de
máquinas, no entanto como o racionamento irá abranger o nordeste e
o sudeste, além do racionamento na Califórnia, Estados Unidos, há
uma escassez no mercado, mas a COELCE tem mantido contato na
tentativa de alugar algumas unidades de geração. O Sr. José Osmar
Pontes, representante da ACC, perguntou aos representantes da
COELCE se os encargos tributários pagos pela Concessionária são
iguais ao de qualquer empresa. O Sr. Nunes esclareceu que a
COELCE paga o ICMS quando do faturamento mensal, antes ,
portanto da própria arrecadação. O Sr. Carlos Alberto Assunção,
representante da ACC, questionou o porque da tarifa de energia ser
mais cara entre das 17:00 às 19:00. O Sr. Caminha esclareceu que
dentro das tarifas existem vários preços, dentre eles o preço de
energia e o preço de demanda. Para os consumidor (comercial e
industrial) horo-sazonal, quando a demanda é fora do horário de
ponta o preço da tarifa é reduzido, pois o sistema elétrico é
dimensionado para o horário de ponta. O Sr. José Osmar Pontes,
representante da ACC, questionou se existe tarifa subsidiada para
área de irrigação. O Sr. Nunes respondeu que existe e que a tarifa
para área de irrigação com horário mais longo é a do Ceará, com
duração de 10(dez) horas. O Sr. Nunes enfatizou que a crise é
resultado da falta de água, não é limitação do sistema elétrico e que o
importante é economizar em qualquer horário. O Sr. Mário Quinderé,
representante do Jornal Diário do Nordeste, questionou o Sr. Nunes
com relação aos problemas que serão enfrentados pelo setor
comercial e industrial com o racionamento e como é atendimento da
COELCE para o pequeno empresário. O Sr. Nunes esclareceu que
não há nada definido, no dia 23/05/01 será divulgado o plano de
racionamento. O sistema elétrico do Ceará é composto por multi
classes de consumo, o que impossibilita o racionamento por classe. O
governo e as entidades de classe possuem um papel importante na
conscientização do uso correto da energia. O Sr. Carlos Alberto
Assunção, representante da ACC, questionou se a economia de
energia realizada com o horário de verão no sul é válida. O Sr. Nunes
esclareceu que a economia de energia é da ordem de 4% a 5%, mas
com relação ao racionamento não tem reflexo já que o problema é a
escassez de água. O Sr. Mário Quinderé, representante do Jornal
Diário do Nordeste, perguntou se a COELCE tem a disponibilidade
de geradores para hospitais em caso de emergência. O Sr. Nunes
esclareceu que a COELCE dispõe de 4(quatro) unidades de
emergência. Segundo o Sr. Nunes os hospitais por lei são obrigados a
possuírem geradores. O Sr. Nunes em nome da COELCE agradeceu a
oportunidade de participar do Seminário. O Sr. Lavanery Wanderley,
Presidente da ACC - Associação Comercial do Ceará, agradeceu a
COELCE pela parceria em eventos realizados pela associação,
agradeceu ainda a iniciativa do CONERGE e a presença da ARCE. O
Presidente do CONERGE agradeceu a ACC pela oportunidade,

agradeceu ainda aos membros da COELCE pelas palestras. 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:

Paulo Souza Barbosa
Presidente do CONERGE em Exercício
Titular da Classe Comercial

José Osvaldo Correia Férrer
Representante da COELCE
Titular da Secretaria Executiva

Raimundo de Lavor Neto
Representante da COELCE
Suplente da Secretaria Executiva

CONVIDADOS:

José Nunes de Almeida Neto
Diretor de Projetos Institucionais da COELCE

José Caminha Alencar Araripe Junior
Departamento de Estudos e Regulação e Compra de Energia Elétrica
da COELCE

Francisco Montezuma
Gerente de Operação da COELCE

Daniel Strizinec
Gerente de Planejamento Técnico da COELCE

P S: Acompanha está Ata a lista de presentes a Reunião Extraordinária do
CONERGE realizada na ACC - Associação Comercial do Ceará

