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01 - Data  19 de outubro de 2006 

 

02 - Local  Sala de Reunião da COELCE 

 

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

da Classe Comercial, Adriana Ribeiro do Prado, Representante Titular da 

Classe Rural, Marcus Augusto Vasconcelos Coelho, Representante Suplente do 

Poder Público, Francisco Luís Sales Gonçalves, Representante da ARCE, 

Wagner Morais Rocha, Secretário Executivo do CONERGE, José Nunes de 

Almeida Neto, Diretor Vice Presidente de Projetos Institucionais e 

Comunicação da COELCE, Sérgio Araújo de Sousa, Chefe do Departamento 

de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Coelce. 

  

 

04 – Pauta O Vice Presidente do CONERGE deu como iniciada a reunião às 08:30 horas, 

saudando a todos. Em seguida elencou as correspondências recebidas nos 

meses setembro/outubro. Dentre elas, destacou correspondência enviada pelo 

Sr. Oscar Pimentel, Coordenador Nacional do Fórum Nacional de Conselhos 

de Consumidores de Energia Elétrica, em que, solicita dos Conselhos de 

Consumidores, o envio de correspondência para Agencia Reguladora ANEEL 

solicitando a revisão da Resolução 138/2000. A correspondência foi lida pelo 

Sr. Paulo Barbosa e colocada em discussão com os demais Conselheiros. O Sr. 

Marcus Coelho colocou que defende a renovação e concorda com gestão de até 

dois mandatos para Conselheiros, mas não concorda com a imposição de limite 

de tempo de permanência no Conselho. Afirmou que o tempo de permanência 

deve ser de acordo com o interesse das entidades representadas. A Sra. Adriana 

Prado não concordou com a limitação de tempo de permanência dos 

Conselheiros, e, salientou a dificuldade das entidades em encontrar pessoas que 

se disponham a assumir a representação. O Sr. Paulo Barbosa afirmou não 

concordar com o limite para permanência dos representantes nos Conselhos. 

Salientou que o prazo deve ser de acordo com o interesse de cada entidade 

representada. Após discussão sobre a revisão da Resolução 138/200 o Vice 

Presidente do CONERGE passou a palavra para o Sr. Sérgio Araújo, Chefe do 

Departamento de Sustentabilidade e Meio ambiente da Coelce, que discorreu 

sobre o Sistema de Gestão Ambiental da Coelce e a  recomendação para 

Certificação ISO 14001. O Sr. Sérgio Araújo abordou a parte sistêmica e 

operacional da Certificação. Falou sobre os aspectos e impactos ambientais 

significativos e sobre a legislação ambiental aplicada as atividades da Empresa. 

Dentre os procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental da Coelce, citou: a 

coleta seletiva, o gerenciamento de resíduos perigosos, o controle da fumaça, 

emitida pelos carros a serviço da Coelce, e o controle dos ruídos produzidos 

pelas subestações. Destacou que a Coelce fez contratos com empresas que têm 

licença de operação para transporte e destinação final dos resíduos perigosos 

como óleos e lâmpadas florescentes. O Sr. Sérgio Araújo destacou ainda, o 

treinamento que é dado aos colaboradores e terceirizados, onde é implantada a 

consciência ecológica através de procedimentos como coleta seletiva, a 



 

 

 

 

 

 

Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de 

Consumidores da COELCE 

2/2 

redução do desperdício e o cuidado com contaminação do solo. Finalizou 

informando que a Coelce foi recomendada, pela entidade certificadora BVQI 

do Brasil Associação Certificadora Ltda, para Certificação ISO 14001, no 

escopo que atende a Administração Central da Coelce, aos Centros de Serviços 

de Sobral, Messejana e Maguary além de 41 subestações e 110 linhas de 

transmissão. Após, o Sr. Marcus parabenizou a Coelce pela Certificação e 

sugeriu que fosse enviada correspondência parabenizando a Coelce pela 

conquista. O Sr. Paulo Barbosa parabenizou a Coelce, e, agradeceu ao 

Palestrante pela colaboração. Após a Sra. Adriana Prado colocou, que o 

Presidente da FAEC sugeriu o tema “Fontes de Energia Alternativa para o 

Meio Rural” para compor a pauta da próxima reunião do Conselho. O Sr. 

Wagner Rocha comprometeu-se a trazer um funcionário da Coelce para 

abordar o tema. Em seguida o Sr. Paulo Barbosa questionou se haveria mais 

alguma sugestão ou questionamento. E nada mais havendo a tratar agradeceu a 

presença de todos e deu como encerrada a reunião. Para constar, eu, Wagner 

Morais Rocha, Secretário Executivo do CONERGE, lavrei a presente Ata que 

após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. 

 

PRESENTES:  

 

Paulo Sousa Barbosa 

Vice Presidente do CONERGE 

Representante Titular da Classe Comercial 

 

 

Adriana Ribeiro do Prado 

Representante Titular da Classe Rural 
 

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho 

Representante Suplente do Poder Público 
Wagner Morais Rocha 

Secretário Executivo do CONERGE  

 

 

CONVIDADOS:  

 
 

José Nunes de Almeida Neto 

Diretor Vice Presidente Institucional e de 

Comunicação da Coelce 

 

 

Sérgio Araújo de Sousa 

Chefe do Departamento de Sustentabilidade e 

Meio Ambiente 

 

 

Francisco Luís Sales Gonçalves 

Representante da ARCE 

 

 
 

 

 


