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01 - Data  28 de outubro de 2004 

 

 

02 - Local  Sala de Reunião do CONERGE 

 

 

03 -     Presença Paulo Sousa Barbosa, Presidente do CONERGE e Representante Titular da 

Classe Comercial junto ao CONERGE, Maria Socorro Magalhães Tavares, 

Vice Presidente do CONERGE e Representante Titular da Classe Residencial 

junto ao CONERGE, Natanael Alves Mota, Representante Suplente da Classe 

Residencial junto ao CONERGE, Antonio Erildo Lemos Pontes, 

Representante Titular da Classe Rural junto ao CONERGE, José Iran Ribeiro 

Sobrinho, Representante Titular da Classe Industrial, Carlos Gil Alexandre 

Brasil, Representante Suplente da Classe Industrial, Marcus Augusto 

Vasconcelos Coelho, Representante Titular do Poder Público junto ao 

CONERGE, Marcus Augusto Silva Ferreira, Representante Suplente do 

Poder Público junto ao CONERGE, José Nunes de Almeida Neto, Diretor de 

Projetos Institucionais da COELCE, Odailton Silva de Arruda, Chefe do 

Departamento de Meio Ambiente e Conservação de Energia da COELCE, 

José Osvaldo Correia Férrer, Secretário Executivo Titular do CONERGE. 

 

 

04 -      Pauta   O Presidente deu como iniciada a reunião às 08:30 horas, saudando a todos os 

presentes. Em seguida passou a palavra para o Sr. José Nunes de Almeida 

Neto, Diretor do Departamento de Projetos Institucionais da COELCE, que 

fez uma breve explanação sobre a Política Ambiental da COELCE e sobre a 

importância da preservação do meio ambiente. Após, o Sr. José Nunes passou 

a palavra para o Sr. Odailton Silva de Arruda, Chefe do Departamento de 

Meio Ambiente e Conservação de Energia da COELCE. O Palestrante 

discorreu sobre os princípios que orientam a Política Ambiental da Empresa. 

Em seguida explanou sobre os Projetos Ambientais da COELCE. Dentre eles 

citou: o Projeto Mata Atlântica, esclareceu, que o referido projeto, tem o 

objetivo de propor alternativas de manejo racional da vegetação em áreas de 

Mata Atlântica sob linhas de transmissão de energia elétrica no Maciço de 

Baturité; o Projeto Dunas, afirmou, que este Projeto visa desenvolver e 

aplicar metodologias e técnicas visando amenizar a ação eólica sobre a rede 

de distribuição de energia na zona costeira do Estado; o Projeto DIJA – 

Projeto de Eficiência Energética do Distrito de Irrigação Jaguaribe Apodi, 

informou, este projeto, visa reduzir o consumo de água e energia elétrica, 

através da impermeabilização dos tanques de armazenamento de água e da 

otimização do sistema de irrigação. Discorreu ainda sobre os Projetos de 

desenvolvimento de óleos ecológicos para transformadores. Citou os óleos de 

mamona e de castanha de caju. O Sr. Gil Brasil, Representante Suplente da 

Classe Industrial, relatou que o custo de produção de óleos vegetais é muito 

alto, não conseguindo competir com os óleos minerais, inviabilizando muitas 
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vezes sua utilização. O Sr. Odailton Arruda afirmou que a partir deste ano a 

COELCE irá implantar transformadores operando com óleos ecológicos. Em 

seguida o Sr. Odailton Arruda explanou sobre os Projetos de gestão de 

resíduos, água e energia e sobre o projeto COELCE nas escolas. A Sra. 

Socorro Magalhães, Representante Titular da Classe Residencial, questionou 

como é feita a escolha das escolas a serem contempladas pelo Projeto 

COELCE nas escolas. O Sr. José Nunes esclareceu que o Projeto COELCE 

nas escolas, atende à escolas públicas da capital e do interior do Estado. Em 

seguida, o Presidente do CONERGE  parabenizou e agradeceu ao Palestrante 

e ressaltou a importância do tema para a sociedade. O Sr. Marcus Coelho, 

Representante Titular do Poder Público, questionou se os Programas de Meio 

Ambiente é uma questão institucional e se a COELCE é obrigada a aplicar 

um certo valor em programas de proteção ambiental. O Sr. Plinio Neto 

Departamento de Meio Ambiente e Conservação de Energia da COELCE, 

informou que a COELCE é obrigada a aplicar 1% da receita liquida em 

projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e eficientização de 

energia, mas não especificamente em programas de meio ambiente. O Sr. 

Osvaldo Férrer, Secretário Executivo do CONERGE, esclareceu que a 

COELCE realiza Audiências Públicas onde recebe da população sugestões de 

projetos, que após analisados, são levados à apreciação da ANEEL para 

possível inclusão no Programa. Seguindo a pauta, o Presidente do 

CONERGE, passou os resultados da Reunião de Quixeramobim. O Sr. Iran 

Ribeiro, Representante Titular da Classe Industrial mencionou o pequeno 

número de pessoas, na referida reunião, e sugeriu que na próxima reunião 

itinerante, os convites fossem enviados para todas as entidades da região. 

Afirmou que a Federação das Industrias do Estado do Ceará poderia colaborar 

na divulgação das reuniões.  Sugeriu ainda, que fosse formado uma mesa com 

os Representantes do Conselho, para que a platéia saiba a quem se dirigir para 

fazer suas solicitações. O Sr. Erildo Pontes, Representante Titular da Classe 

Rural, esclareceu que o CONERGE é um conselho de Classe e que se o 

convite for feito a todos os consumidores, poderá, com isso, causar uma certa 

frustração pois os consumidores irão levar seus problemas individuais. O Sr. 

Paulo Barbosa, Presidente do CONERGE, ressaltou que o CONERGE é um 

Conselho Consultivo, não tendo poder deliberativo. Afirmou, que o propósito 

das reuniões Itinerantes é divulgar a existência do Conselho nas regiões do 

interior do Estado, informar a população sobre os serviços oferecidos pela 

concessionária e captar informações para futuras ações do Conselho. 

Salientou ainda, que as solicitações dos consumidores devem ser enviadas 

através das entidades representativas e não individualmente. Acrescentou que 

em todas as reuniões Itinerantes, o público presente escolhe um representante 

que irá servir de elo entre os consumidores, da respectiva região, e o 

CONERGE. O Sr. Marcus Coelho, Representante Titular do Poder Público, 

sugeriu que o Conselho entrasse em contato com as entidades locais para 

saber o problemas da região e que, este tema, fosse colocado em pauta. O Sr. 

Erildo Pontes, Representante Titular da Classe Rural, concordou que fosse 

colocado na pauta da reunião espaço para discussão de problemas locais. O 
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Sr. Osvaldo Férrer, Secretário Executivo do CONERGE, sugeriu, que fosse 

solicitado no convite, sugestões de temas para a compor a pauta da reunião. O 

Sr. Marcus Augusto Ferreira, Representante Suplente do Poder Público, 

sugeriu que um dos assuntos da próxima reunião itinerante, fosse cobrança da 

taxa de iluminação pública. Propôs que a formatação do Conselho fosse 

acrescida de um representante da Prefeitura Municipal. Sugeriu ainda, que já 

na próxima reunião já fosse definido o novo representante. O Sr. Paulo 

Barbosa, esclareceu que a sugestão do Marcus Ferreira já foi acatada pelo 

Conselho, e que a escolha ainda não foi feita por causa das eleições. 

Acrescentou, que a solicitação será feita após a posse do novo Prefeito. O Sr. 

Iran Ribeiro, Representante Titular da Classe Industrial, sugeriu aumentar o 

número de convites. Sugeriu ainda, que a reunião fossem divulgada através da 

conta de energia. O Sr. Osvaldo Férrer esclareceu que na fatura de energia 

existe um espaço limitado para mensagens, e que para a divulgação da 

reunião, haveria necessidade de um determinado tempo, visto que, para a 

utilização do espaço, há necessidade de um cronograma prévio. O Sr. Erildo 

Pontes ressaltou que não se pode massificar o Conselho, porque o CONERGE 

é um conselho de Classe. Salientou ainda, que o DECON e a ARCE são os 

órgãos competentes, para o atendimento ao consumidor individualmente. 

Após, o Sr. Erildo Pontes informou que a classe rural irá realizar seminário 

para abordar o problema da taxa de iluminação pública. Sugeriu também que 

as outras classe representadas no CONERGE, participem do seminário. O Sr. 

Natanael Mota, Representante Suplente da Classe Residencial, sugeriu que o 

tema fosse debatido por cada classe separadamente. Em seguida o Sr. Iran 

Ribeiro questionou se já houve resposta da ANEEL quanto a questão da 

eleição do Presidente do Conselho. Em resposta o Sr. Paulo Barbosa afirmou 

que, segundo correspondência enviada pela ANEEL, o caso foi enviado para 

o Procuradoria Geral daquele Órgão. O Sr. Erildo Pontes fez elogios ao novo 

modelo e formato das novas faturas de energia COELCE, com espaços para 

divulgações e trazendo mensagens de interesse do cliente, sendo mais 

completa e com informações interessante sobre os diretos do consumidor, os 

índices de qualidade, etc. Na oportunidade parabenizou a iniciativa da 

Concessionária. O Sr. Paulo Barbosa, leu as correspondências enviadas e 

recebidas durante o mês. Após, 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 os presentes.  

 

PRESENTES: 

 

 

Paulo Souza Barbosa 

Presidente do CONERGE 

Representante Titular da Classe Comercial 

 

 

Maria Socorro Magalhães Tavares 

Vice Presidente do CONERGE 

Representante Titular da Classe Residencial 
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Natanael Alves Mota 

Representante Suplente da Classe Residencial 

 

 

 

 

 

José Iran Ribeiro Sobrinho 

Representante Titular da Classe Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Antônio Erildo Lemos Pontes 

Representante Titular da Classe Rural 

 

 

 

 

 

Carlos Gil Alexandre Brasil 

Representante Suplente da Classe Industrial 

 

 

 

 

 

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho 

Representante Titular do Poder Público 
Marcus Augusto Silva Ferreira 

Representante Suplente do Poder Público 

 

 

José Osvaldo Correia Férrer 

Secretário Executivo Titular do CONERGE 

 

 

       CONVIDADOS: 

 

  José Nunes de Almeida Neto 
  Diretor de Projetos Institucionais da COELCE 

 
     

   

Odailton Silva de Arruda 
Chefe do Depto. de Meio Ambiente e Conservação de Energia da COELCE 

 

 

 

  Plínio Monteiro Neto 

                       Depto. de Meio Ambiente e Conservação de Energia da COELCE 


