Ata da Qüinquagésima Sétima Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de
Consumidores da COELCE
01 - Data

28 de julho de 2005

02 - Local

Sala de Reunião do CONERGE

03 - Presentes

Maria Socorro Magalhães Tavares, Vice Presidente do CONERGE e
Representante Titular da Classe Residencial, Antonio Erildo Lemos Pontes,
Representante Titular da Classe Rural, Carlos Alexandre Gil Brasil,
Representante Suplente da Classe Industrial, Marcus Augusto Silva Ferreira,
Representante Suplente do Poder Público, Cristiano Freire, Representante da
ARCE, 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 - Informes

A Vice Presidente deu como iniciada a reunião às 08:30 horas, saudando a
todos os presentes, justificou a ausência do Presidente do CONERGE, Sr.
Paulo Barbosa, em seguida, leu a correspondência enviada pelo Fórum
Permanente de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Em seguida
passou a palavra para o Sr. Erildo Pontes, Coordenador da Região Nordeste,
junto ao Fórum Nacional.

05 - Pauta

O Sr. Erildo Pontes discorreu sobre criação e funcionamento do Fórum
Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, esclareceu que
o Fórum é constituído por Coordenadores regionais, que representam os
conselhos das cinco regiões do Brasil. Acrescentou que periodicamente são
realizados reuniões com os representantes regionais para discutir atuação do
Fórum e os problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica,
acrescentou ainda, que existe uma proposta para tornar o Fórum em Pessoa
jurídica. Informou que na última reunião do Fórum, realizada em São Paulo,
foi proposta a criação de uma Associação que seria formada pelos Presidentes
dos Conselhos de Consumidores. Após, mencionou o encontro anual dos
membros dos conselhos de todo Brasil que será realizado em outubro, e, que
o Fórum está esperando uma posição dos conselhos para saber qual
concessionária irá sediar o encontro nacional. Informou que segundo a
concessionária Bandeirantes, o custo do último encontro, realizado em São
José dos Campos/SP, foi da ordem de R$ 80. 000,00. Acrescentou ainda, que
quando a concessionária aceita sediar o encontro recebe ajuda de uma equipe
da ANEEL, para planejamento e preparação do evento. O Sr. José Nunes de
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Almeida Neto sugeriu que o encontro nacional de conselho de consumidores
fosse institucionalizado para o custo ser rateado pelos conselhos de todo
Brasil. O Sr. Erildo Pontes afirmou que irá levar a proposta do Sr. José Nunes
para análise e discussão junto ao Fórum Nacional de Conselho de
Consumidores. Após considerações sobre o tema, a Vice Presidente do
CONERGE passou a palavra para o Sr. Odailton Arruda, chefe do
departamento de meio ambiente e conservação de energia da COELCE, que
discorreu sobre os Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da
COELCE, Ciclo 2004/2005. Citou as Leis Nº 9.991/00 e Nº 10.848/04 que
cita a obrigatoriedade das concessionárias em aplicar um percentual de seu
faturamento liquido na realização de pesquisas de desenvolvimento e
eficiência energética. Em seguida explanou sobre os Projetos de Eficiência
Energética executados pela COELCE em 2004/2005. Dentre eles destacou o
Projeto de Eficiência Energética Jaguaribe Apodi; Projeto de Eficiência
Energética dos Hospitais Públicos de Fortaleza; Projeto Dunas; Projeto
COELCE nas Escolas; Projeto de Adubo Orgânico que serão produzidos a
partir dos resíduos de podas de árvores que obstruem as redes elétricas;
Projeto de Desenvolvimento de Óleos Ecológicos. Em seguida informou
como são feitas as escolhas dos Projetos. Afirmou que para a escolha dos
projetos é realizado um “Workshop” com participação das universidades e
institutos de pesquisas, onde são capitadas idéias que depois de analisadas são
enviadas para a aprovação da Agência Reguladora ANEEL. Ressaltou ainda
que no ano 2004 foram enviadas, para análise da ANEEL, 14 projetos e que
somente um não foi aprovado. O Sr. Marcos Augusto Ferreira, questionou se
existe algum programa de eficiência energética custeado pelo Governo. Em
resposta, o Sr. José Nunes, afirmou que existe uma linha de crédito junto a
Eletrobrás, onde as concessionárias podem fazer empréstimos e repassá-los
para as Prefeituras Municipais, para serem usados em programas de eficiência
energética. Acrescentou que este procedimento pode causar alguns
transtornos, pois, na mudança de Prefeito nem sempre o novo Prefeito quer
pagar a dívida contraída pelo seu antecessor. Em seguida o Sr. Erildo Pontes
mencionou os trabalhos do Comitê Estadual do Programa Luz para Todos.
Informou que o primeiro ciclo de obras está finalizando em agosto e setembro
e que já estão sendo realizadas reuniões para escolha dos projetos para o
próximo ciclo. O Sr. José Nunes salientou que a COELCE está em 2º lugar
em todo Brasil, em número de unidades consumidoras ligadas através do
Programa luz para Todos. Salientou que até o mês de junho foram ligadas
17.831. Acrescentou que estão ocorrendo algumas dificuldades junto a
Eletrobrás, pois, a entidade exige que a data de conclusão seja igual à data de
ligação. Afirmou que muitas vezes a obra é concluída e fica aguardando
autorização do Governo para energização que deve coincidir com a data de
inauguração. O Sr. Cristiano Freire, representante da ARCE, questionou se
está normatizado, através de Lei, que a obra só pode ser energizada após a
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inauguração. O Sr. José Nunes afirmou que a questão não é normatizada.
Após, O Sr. Erildo Pontes parabenizou a iniciativa da COELCE, em está
sempre inovando em tecnologia e em projetos de eficiência energética que
beneficiam principalmente ao setor rural e ao meio ambiente. Após, a Sra.
Socorro Magalhães agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a
tratar, deu como 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:

Maria Socorro Magalhães Tavares
Vice Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Residencial

Antonio Erildo Lemos Pontes
Representante Titular da Classe Rural

Carlos Gil Alexandre Brasil
Representante Suplente da Classe Industrial

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

Débora Rodrigues Pinho
Departamento de Comunicação da COELCE
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