Ata da Sexagésima Sexta Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de
Consumidores da COELCE
01 - Data

06 de julho de 2006

02 - Local

Sala de Reunião da COELCE

03 - Presentes

Carlos Gil Alexandre Brasil, Presidente do CONERGE e Representante Titular
da Classe Industrial, Maria Socorro Magalhães Tavares, Vice Presidente do
CONERGE e Representante Titular da Classe Residencial, Antonio Erildo
Lemos Pontes, Representante Titular da Classe Rural, Marcus Augusto
Vasconcelos Coelho, Representante Titular do Poder Público, Ana Vládia
Pinheiro Lima Brasileiro, Secretária Executiva do CONERGE - Suplente, José
Nunes de Almeida Neto, Diretor Vice Presidente de Projetos Institucionais e
Comunicação da COELCE, Odailton Silva de Arruda, Chefe do Deptº de
Inovação e Projetos de Pesquisa da COELCE, Marcio Rodrigues Melo,
Representante da ARCE.

04 – Pauta

O Presidente deu como iniciada a reunião às 08:30 horas, saudando a todos.
Em seguida elencou as correspondências recebidas nos meses junho/julho.
Após, o Sr. Marcus Coelho, Representante do Poder Público, pontuou sobre o
Programa de Internação Domiciliar, que está em andamento através do
Secretário de Saúde do Estado do Ceará, Dr. Jurandi Frutuoso Silva. Afirmou
que segundo o Secretário de Saúde, a proposta do projeto é que o ICMS da
conta de energia elétrica dos pacientes em situação de internação domiciliar
ficaria por conta do FECOP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O Sr.
José Nunes de Almeida Neto, Diretor Vice Presidente de Projetos
Institucionais e Comunicação da Coelce, sugeriu agendamento de reunião com
Dr. Jurandi Frutuoso, para comparar os Projetos de Internação Domiciliar da
Secretária de Saúde com o Projeto elaborado pela Coelce. O Sr. Marcus Coelho
comprometeu-se a intermediar o agendamento. Após, o Presidente do
CONERGE falou sobre a reunião do Fórum Nacional de Conselho de
Consumidores de Energia Elétrica que aconteceu dia 26 de maio, na cidade de
Recife. Afirmou que convocação da reunião foi atendida pela grande maioria
dos Conselhos de Consumidores, no entanto, houve uma grande insatisfação
dos presentes pela falta de pauta para discussão. Afirmação que foi reforçada
pelo Sr. Marcus Coelho. Em seguida o Sr. Marcus Coelho pontuou sobre a
criação da Associação de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica.
Afirmou que não concorda com o posicionamento do Presidente do Fórum
Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, Sr. Oscar
Pimentel, na afirmação que não ser possível a constituição de um Fórum
Nacional. Colocou ainda que o Sr. Oscar Pimentel não é mais membro de
nenhum Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, portanto, não tem
fundamento que ele seja Presidente do Fórum Nacional. O Sr. Gil Brasil
afirmou que não há necessidade de criação de uma associação, haja vista, que
os assuntos dos conselhos já são discutidos pelo Fórum Nacional de Conselhos
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de Consumidores. O Sr. José Nunes colocou que acha muito importante a troca
de informações entre os Conselhos, mas tem restrições quanto à criação de uma
associação. Questionou também de onde virão os recursos para constituição e
manutenção da Associação. Colocou ainda que teme que o ônus para
manutenção de uma associação acabará saindo do bolso dos consumidores. Em
seguida, o Sr. Erildo Pontes falou sobre seu desligamento do Conselho.
Esclareceu, que conforme a Resolução 138/2000, os membros dos conselhos só
podem permanecer no Conselho por no máximo 6 (seis) anos. Informou ainda
que o Fórum Nacional está pleiteando uma reformulação na Resolução
138/2000, onde, um dos pontos em discussão é não limitar o tempo de mandato
dos Conselheiros. O Senhor Erildo sugeriu que fosse realizado contato com os
demais conselhos de consumidores para realização de uma reunião, onde, seria
discutida a proposta para reformulação da Resolução 138/2000, como também,
a pauta para o Encontro Nacional de Conselho de Consumidores de Energia
Elétrica que está previsto para novembro. Em seguida o Sr. Gil Brasil leu emails enviados pela Sra. Yolanda Lima, Secretária Executiva do Conselho da
COELBA, convocando os Presidentes de Conselho a participarem de reunião
dia 13/jul para discussão de pauta para o Encontro nacional de conselhos de
Consumidores. Citou ainda resposta enviada pelo Sr. Jurandi Araújo da Silva,
Presidente do Conselho de Consumidores da CELPE, onde, este, discorda da
necessidade da reunião e propõe que as sugestões para composição de pauta
para o encontro nacional sejam enviadas por e-mail. Após, o Presidente do
CONERGE pontuou sobre a participação do CONERGE na consulta pública
realizada pela ANEEL, dia 01 de junho, cujo, objetivo era saber sobre a
qualidade dos serviços prestados pela Coelce. Após, considerações sobre a
audiência pública da ANEEL, o Sr. Marcus Coelho sugeriu que a Coelce
investisse em Programas que possibilitassem a inclusão dos consumidores
inadimplentes em consumidores adimplente, defendeu que um dos programas
que poderiam diminuir o consumo de energia seria o Programa de troca de
geladeiras velhas por geladeiras novas mais eficientes e de menor consumo.
Em resposta o Sr. José Nunes esclareceu que Programas de Eficiência
Energética são apresentados para a ANEEL em um ano, e que depois de
aprovados pela agência reguladora, são colocados em prática no ano seguinte.
Afirmou o programa de troca de geladeiras está previsto para o próximo ano.
Acrescentou que Coelce está em busca de parcerias para criação de uma
geladeira popular. Após, o Presidente do CONERGE propôs a realização de
uma reunião extraordinária, para discutir o processo de eleição para Presidência
do CONERGE, mandato 2006/2007. Solicitou o envio de correspondência para
as Entidades representas no CONERGE, para ratificação e/ou substituição de
seus representantes. O Sr. Erildo Pontes sugeriu que data da reunião
extraordinária fosse 04/agosto. Após a aprovação dos presentes o Sr. Gil Brasil
pediu permissão para sair deixando a condução da reunião com a Sra. Socorro
Magalhães, Vice Presidente do CONERGE, que passou a palavra para o Sr.
Odailton Arruda, Chefe do Departamento da Inovação e Projetos de Pesquisa.
O Palestrante discorreu sobre os Projetos da Coelce em Pesquisa e
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Desenvolvimento. Citou o Projeto de Eficiência Energética dos Hospitais, que
abrange a todos os hospitais públicos de Fortaleza. Ressaltou que o Projeto de
Eficiência Energética dos Hospitais se estenderá para o interior do Estado a
partir do próximo ano. Em seguida pontuou sobre o Projeto Coelce nas Escolas
e sobre o Projeto Caminhos Eficiente de Energia. Esclareceu que o Projeto
Caminhos Eficiente da Energia terá estrutura móvel e tem como objetivo
mostrar o valor da energia através de exposição com aulas práticas, exposição
de vídeos e apresentação de teatro. Acrescentou ainda que o projeto será levado
inicialmente às comunidades com maior índice de inadimplência e que tem
início previsto para 04 de outubro de 2006. Após, o Sr. Odailton Arruda
discorreu sobre o Projeto Ecoelce que tem como objetivo trocar lixo reciclável
por energia. O Sr. Marcus Coelho questionou se o projeto Ecoelce será
estendido a todos os clientes da Coelce. O Sr. Odailton Arruda esclareceu que
inicialmente o projeto atenderá a população de baixa renda, acrescentou, que
para população de maior poder aquisitivo o projeto não é atrativo, pois, o valor
do lixo é pequeno e as pessoas não ficarão coletando lixo para vender.
Esclareceu que a Coelce não comprará lixo, o processo será realizado através
de empresas recicladoras que serão cadastradas pela Coelce. Esclareceu ainda
que o cliente receberá um cartão personalizado, vinculado a sua unidade de
consumo, onde, será creditado bônus por quilo de resíduo reciclado e estes
bônus serão revestidos em credito em sua conta de energia. O Sr. José Nunes
afirmou que o Projeto Ecoelce é um projeto de interação com a comunidade,
cuja, a proposta é contribuir com a preservação do Meio Ambiente e a
qualidade de vida da população. O Sr. Marcus Coelho sugeriu que o projeto se
estenda aos grandes condomínios. O Sr. Erildo Pontes questionou se Coelce
terá interferência sobre os preços aplicados pelos postos de coleta. O Sr.
Odailton Arruda afirmou que todo o processo será informatizado e que haverá
preços estipulados para cada tipo de resíduo. Esclareceu ainda que as empresas
recicladoras terão que depositar diariamente o valor arrecadado pela troca do
lixo dos clientes cadastrados no projeto. O Sr. Erildo Pontes sugeriu que a
tabela de preço fosse estipulada na fatura de energia. Após sugestões e
questionamentos dos conselheiros, a Vice Presidente do CONERGE agradeceu
a presença de todos e deu como encerrada a Reunião. Para constar, eu, Ana
Vládia Pinheiro Lima Brasileiro, Secretário Executivo do CONERGE Suplente, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada por todos
os presentes.

PRESENTES:

Carlos Gil Alexandre Brasil
Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Industrial

Maria Socorro Magalhães Tavares
Vice Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Residencial
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Antonio Erildo Lemos Pontes
Representante Titular da Classe Rural

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Representante Titular do Poder Público

Ana Vládia Pinheiro Lima Brasileiro
Secretário Executivo do CONERGE - Suplente

CONVIDADOS:

José Nunes de Almeida Neto
Diretor Vice Presidente Institucional e de Comunicação da Coelce

Odailton Silva de Arruda
Chefe do Deptº de Inovação e Projetos de Pesquisa da COELCE

Marcio Rodrigues Melo
Representante da ARCE

4/4

