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01 - Data  14 de abril de 2005 

 

 

02 - Local  Sala de Reunião do CONERGE 

 

 

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

Classe Comercial, Antonio Erildo Lemos Pontes, Representante Titular da 

Classe Rural, Carlos Alexandre Gil Brasil, Representante Suplente da Classe 

Industrial, Marcus Augusto Vasconcelos Coelho, Representante Titular do 

Poder Público, 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, 

Selma Magnavita, Presidente do Conselho de Consumidores da COELBA, 

Iolanda Lima, Secretária Executiva do Conselho de Consumidores da 

COELBA. 

 

 

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

presentes e dando boas vindas as representantes do Conselho de 

Consumidores da COELBA. Fez uma breve apresentação dos Conselheiros e 

convidados e  em seguida passou a palavra para o Sr. Antonio Erildo Pontes, 

Representante Titular da Classe Rural junto ao CONERGE.  

 

 

05 -  Pauta O Sr Erildo Pontes discorreu sobre a formação do Conselho e de como foram 

definidas as classes representativas que compõem o CONERGE. Falou sobre 

as atribuições do Conselho e da Concessionária. Informou sobre as datas de 

reuniões e ressaltou a presença de Diretores da COELCE nas reuniões do 

Conselho. Citou a realização das reuniões itinerantes, acrescentou, que as 

reuniões descentralizadas criam espaço para população do interior do Estado 

conhecer o trabalho do Conselho e ainda fazer suas reivindicações 

diretamente a Direção da Concessionária. Enfatizou que as reuniões 

itinerantes também servem como canal, onde a Diretoria da COELCE 

acompanha de perto os problemas da comunidade. Elogiou o desempenho da 

Concessionária, que sempre busca resolver os problemas levados pelo CONERGE. 

A Sra Selma Magnavita, Presidente do Conselho de Consumidores da COELBA, 

parabenizou a iniciativa da COELCE em levar a direção da Concessionária até a 

população. Em seguida o Presidente do CONERGE agradeceu a contribuição do Sr. 

Erildo Pontes e passou a palavra para os Representantes da COELCE. O Sr. José 

Nunes de Almeida Neto, Diretor Vice Presidente da COELCE, fez um breve 

histórico sobre os antecedentes da proposta de criação de uma tarifa especial para os  
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  Consumidores que necessitam usar aparelhos hospitalares em seus domicílios. Após, 

o Sr Odailton Silva de Arruda, Chefe do Departamento de Meio Ambiente e 

Conservação de Energia, apresentou a Proposta, elaborada pela COELCE, para criar 

Benefícios Tarifários para portadores de doenças neuromusculares, pulmonares, 

dependentes de oxigênio e de ventilação mecânica. Elencou os benefícios que traria, 

a transferência desses pacientes, dos hospitais para seus domicílios. Dentre eles 

citou: a liberação de leitos nos hospitais, a diminuição das infecções hospitalares e 

maior comodidade para a família. Em seguida elencou os tipos de doenças e mostrou 

um levantamento do consumo de energia, para estes consumidores, em leito 

domiciliar. Afirmou que mesmo sendo considerada a tarifa mais baixa, ainda assim, 

teria um custo muito alto que inviabilizaria o pagamento do consumo por parte 

destes consumidores. O Sr. Marcus Augusto Vasconcelos Coelho, Representante do 

Poder Público junto ao CONERGE, questionou se a proposta é uma prerrogativa da 

Concessionária. Em resposta o Sr. José Nunes esclareceu que a tarifa tem que ser 

regulamentada pela ANEEL, através de Resolução. Acrescentou que o projeto ainda 

está em estudo para melhor formatação e posterior encaminhamento para o 

Ministério de Minas e Energia. Salientou, que a proposta é uma necessidade nacional 

e solicitou apoio do Sr. Marcus Coelho, para apresentar o projeto para a Secretária 

de Saúde e para Secretária de Ação Social. O Sr. Marcus Coelho se propôs a 

intermediar a apresentação. A Sra. Selma Magnavita sugeriu que fosse acrescentado 

ao projeto, o custo que este paciente tem para o SUS. A Sra. Iolanda Lima, 

parabenizou a iniciativa da COELCE e propôs um intercambio entre os Conselhos, 

para aprimorar o projeto e fortalecer a reivindicação junto ao Ministério de Minas e 

Energia. O Marcus Coelho salientou a importância da contribuição do Conselho da 

COELBA para fortalecer a proposta. O Sr. Erildo Pontes questionou se o projeto não 

oneraria os demais consumidores. Em resposta o Sr. José Nunes afirmou que o 

número desses consumidores é muito pequeno e que não influenciaria na oscilação 

do custo de energia. Após os questionamentos, o Sr. Paulo Barbosa passou a palavra 

para as visitantes. A Sra. Iolanda Lima, Secretária Executiva do Conselho de 

Consumidores da COELBA, afirmou que a visita feita ao CONERGE foi muito 

produtiva e que irá contribuir para pautar o funcionamento do Conselho da 

COELBA, salientou ainda, a importância da integração entre os Conselhos. A Sra 

Selma Magnavita, Presidente do Conselho de Consumidores da COELBA, salientou 

a importância do intercambio entre os conselhos e afirmou que a troca de 

experiências contribuiu para a melhor atuação dos Conselhos. Salientou que a visita 

ao CONERGE foi indicação da ANEEL, acrescentou ainda, que o CONERGE é 

muito bem conceituado pela Agencia Reguladora ANEEL Após, o Sr. Paulo 

Barbosa solicitou dos presentes que fossem definidos local e data para a 

próxima reunião itinerante. Foi definido pelos conselheiros, que a reunião 

itinerante será dia 12 de maio na cidade de Morada Nova. Em seguida o 

Presidente do CONERGE parabenizou a iniciativa da COELCE, pela 

proposta apresentada. 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.  
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PRESENTES: 

 

 

 

Paulo Souza Barbosa 

Presidente do CONERGE 

Representante Titular da Classe Comercial 

 

 

 

 

Antônio Erildo Lemos Pontes 

Representante Titular da Classe Rural 

 

 

 

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho 

Representante Titular do Poder Público 

 

 

 

Carlos Gil Alexandre Brasil 

Representante Suplente da Classe Industrial 

 

 

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 Departamento de Meio Ambiente e Conservação de Energia da COELCE 

 

 

 

Marcio Rodrigues Melo 

Representante da ARCE 

 

 

 


