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

18 de agosto de 2005

02 - Local

Sala de Reunião do CONERGE

03 - Presentes

Paulo Sousa Barbosa, Presidente do CONERGE, e Representante da 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, Carlos Gil Alexandre
Brasil, Representante Titular 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.

04 –Informes

O Presidente deu como iniciada a reunião às 08:30 horas, saudando a todos os
presentes. Em seguida convidou a todos os conselheiros a se fazerem
presentes à solenidade de assinatura do acordo de parcelamento da divida da
Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, dia 12 de setembro.

05 - Pauta

Após, fez prestação de contas das ações do CONERGE referente ao período
de agosto/2004 a agosto 2005. Dentre as ações destacou: participações em
Reunião do Conselho Consultivo da Agência Reguladora ARCE;
participações em Audiências Públicas na Assembléia Legislativa do Ceará;
participações em Audiências Públicas na Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL; participação do CONERGE a audiência pública realizada
na Câmara Municipal de Jaguaretama, referente ao endividamento dos
irrigantes da região; participação no VII Encontro Nacional de Conselhos de
Consumidores de Energia Elétrica. Citou ainda as reuniões do Conselho
realizadas no interior do Estado. Ressaltou a intermediação do CONERGE
junto a COELCE, para negociação da dívida da Santa Casa de Misericórdia
de Fortaleza. Em seguida, registrou que o Conselho participou da escolha das
duas instituições filantrópicas que serão beneficiadas pelo Seguro de
Assistência Funeral, lançado pela COELCE. Informou que a Concessionária
repassará 5% do valor do seguro para o IPREDE e para Santa Casa de
Misericórdia de Fortaleza. Após discorrer sobre as ações do Conselho, o Sr.
Paulo Barbosa passou a palavra para o Sr. Erildo Pontes que elogiou o
desempenho do Conselho, salientou que o CONERGE é visto como modelo
por outros Conselhos de Consumidores de energia elétrica. Parabenizou a
atuação do Sr. Paulo Barbosa na Presidência do CONERGE. Salientou a
importância da presença do Sr. José Nunes, Diretor Vice Presidente
Institucional e Comunicação da COELCE, nas reuniões do Conselho. Em
seguida mencionou a correspondência enviada pelo Fórum Nacional de
Conselho de Consumidores, solicitando posicionamento sobre qual dos
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Conselhos gostaria de sediar o encontro nacional de conselho de
consumidores de energia elétrica e quais as sugestões de temas que deveriam
ser abordados durante o encontro. Após, sugeriu que os Conselheiros
participassem com sugestões de temas a serem discutidos nas reuniões do
CONERGE. O Sr. Marcus Augusto parabenizou a atuação do Sr. Paulo
Barbosa como Presidente do CONERGE. Afirmou que foi produtiva a
convivência do Poder Público dentro do Conselho. Agradeceu a contribuição
da COELCE, pelo esclarecimento dado a Secretaria de Administração,
referente ao reajuste tarifário. Em seguida, defendeu a necessidade da
representação das prefeituras no Conselho para mediação das questões
referentes à iluminação pública. O Sr. Paulo Barbosa afirmou que já foi
enviada correspondência para a Associação de Prefeitos – APRECE solicitando a indicação de um representante das Prefeituras, mas até o
momento, não houve nenhum pronunciamento por parte da entidade. O Sr.
Marcus Coelho colocou que irá sugerir ao Secretário de Administração do
Estado, que a representação do Poder Público junto ao CONERGE, seja
repassada para Secretaria de Infra-Estrutura – SEINFRA. Ressaltou que a
SEINFRA tem conhecimentos técnicos para tratar dos assuntos relacionados
ao fornecimento de energia. O Sr. Gil Brasil defendeu a permanência da
Secretaria de Administração, colocou que os diversos conhecimentos
agregam valor dentro do Conselho. O Sr. Marcus Coelho questionou que se o
Presidente eleito do Conselho for de uma entidade, e se esta entidade,
repassar sua representatividade para outro órgão, a entidade desistente poderá
indicar o novo Presidente para o Conselho? O Sr. Erildo Pontes esclareceu,
que neste caso, seria necessária uma nova eleição, sendo o esclarecimento
concordado por todos. Acrescentou ainda, que o Fórum Nacional de Conselho
de Consumidores de Energia Elétrica levará para ANEEL proposta para
revisão da Resolução 138/2005, onde, serão analisadas dúvidas quanto à
manutenção e funcionamento dos Conselhos. O Sr. Osvaldo Férrer sugeriu
ainda a revisão do Regimento Interno do CONERGE, onde seriam
regulamentadas situações não previstas na Resolução. Após, o Sr. Paulo
Barbosa colocou em votação a escolha do Novo Presidente do CONERGE,
mandato 2005/2006. Por unanimidade, foi eleito como Presidente do
CONERGE, o Representante da Classe Industrial, Sr Carlos Gil Alexandre
Brasil, e para a Vice Presidência a Sra. Maria Socorro Magalhães Tavares,
Representante da Classe Residencial. Após, o Sr. Paulo Barbosa parabenizou
aos novos dirigentes do Conselho, agradeceu a colaboração especial do
Sr.Osvaldo Férrer, Secretario Executivo, e enalteceu também a colaboração
da COELCE, citando o atendimento de todas as demandas solicitadas pelo
CONERGE. Em seguida o Sr. Osvaldo Férrer parabenizou a atuação do Sr.
Paulo Barbosa junto ao Conselho e congratulou ao Presidente eleito. Afirmou
que a COELCE continuará mantendo todo suporte que sempre deu ao
CONERGE. O Sr Gil Brasil agradeceu a confiança de todos e ressaltou a
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satisfação em participar do Conselho. Afirmou que irá trabalhar com o intuito
de agregar valor. Acrescentou ainda que o Conselho deve atuar como
mediador das questões e que os representantes devem lutar pelos interesses
das entidades e não por interesses particulares. A Sra Socorro Magalhães
ressaltou a satisfação em participar do Conselho e agradeceu a confiança de
todos. O Sr. Marcus Coelho parabenizou o trabalho realizado pelo Sr. Paulo
Barbosa. Falou da importância do Conselho para sociedade e salientou o bom
relacionamento da Concessionária com o Conselho. Após as congratulações,
o Sr. Paulo Barbosa sugeriu que o nome Conselho de Consumidores da
COELCE, fosse substituído por Conselho de Consumidores de Energia
Elétrica do Estado do Ceará. O Sr. Marcus Coelho colocou que a mudança de
nome poderia gerar confusão, caso uma outra Concessionária viesse a atuar
no Estado, visto que, esta também, teria que criar um conselho de
consumidores. O Sr. Erildo Pontes defendeu que o nome Conselho de
Consumidores da COELCE, torna a imagem do conselho vinculado à
concessionária, e que a mudança de nome mostraria que o Conselho é um
órgão independente. Acrescentou ainda, que se uma outra Concessionária vier
a atuar no Estado, o nome do Conselho teria que ser revisto novamente. Após,
o Sr. Paulo Barbosa 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:

Paulo Sousa Barbosa
Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Comercial

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

Carlos Gil Alexandre Brasil
Representante Titular da Classe Industrial

Antonio Erildo Lemos Pontes
Representante Titular da Classe Rural

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Representante Titular do Poder Público

Marcus Augusto Silva Ferreira
Representante Suplente do Poder Público

José Osvaldo Correia Férrer
Secretário Executivo do CONERGE
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