Ata da Septuagésima Terceira Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de
Consumidores da COELCE
01 - Data

29 de março de 2007

02 - Local

Sala de Reuniões do CONERGE

03 – Presentes

Carlos Gil Alexandre Brasil, Presidente do CONERGE e Representante Titular da
Classe Industrial, Paulo Sousa Barbosa Vice Presidente do CONERGE e
Representante Titular da Classe Comercial, José dos Santos Sobrinho,
Representante Suplente da Classe Rural, Raul Amaral Júnior, Representante
Suplente da Classe Industrial, Antonio Régis Guimarães, Secretário Executivo do
CONERGE, José Nunes de Almeida Neto, Diretor Vice Presidente de Projetos
Institucionais e Comunicação da Coelce.

04 – Informes

O Presidente do CONERGE deu como iniciada a reunião às 08:30 horas, saudando a
todos. Esclareceu, que o motivo da antecipação da 73ª reunião ordinária foi para
definir os nomes dos Conselheiros que serão inscritos como expositores por parte
do Conselho na Audiência Pública 004/2007 ANEEL, que acontecerá dia 04 de
abril em Fortaleza. Em seguida leu as correspondências enviadas e recebidas pelo
Conselho.

05 – Pauta

Dando início a pauta, o Presidente do CONERGE leu o Ofício Circular 244/07SMA/ANEEL, em que a Agência Reguladora ANEEL solicita a indicação de um
Representante do Conselho para fazer pronunciamento, durante a Audiência
Pública que será realizada em Fortaleza, cujo objetivo, é colher subsídios e
informações adicionais para aprimoramento da segunda revisão tarifária periódica
da Coelce. Após o Sr. Gil Brasil passou as colocações dos Conselheiros para
definição dos nomes que irão representar o Conselho na referida Audiência Pública.
O Sr. José Sobrinho afirmou que gostaria de pleitear a indicação, para na
oportunidade, levar ao conhecimento da ANEEL o problema dos produtores de leite
do Ceará, e assim, pleitear o benefício da “Tarifa Rural Irrigante” para a categoria.
O Sr. Paulo Barbosa também manifestou interesse em representar o Conselho. O Sr.
Raul Amaral informou que se escreveu no site da ANEEL para representar
Sindicato das Industrias Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de
Petróleo no Estado do Ceará - SINDQUÍMICA. O Sr. José Sobrinho questionou se
seria permitido apenas o pronunciamento de um Representante. Em resposta o Sr.
Gil Brasil afirmou, que segundo informação da Agencia Reguladora ANEEL,
podem falar quantos Representantes quiserem, contudo, deve ser respeitado o limite
de tempo destinado ao Conselho que é de 30 minutos. Após colocações, ficou
definido que o tempo destinado ao Conselho durante a Audiência Pública será
distribuído entre os Conselheiros: Gil Brasil, Presidente do Conselho, Paulo
Barbosa, Vice Presidente do CONERGE e Representante da Classe Comercial e Sr.
José Sobrinho, Representante da Classe Rural. Em seguida o Sr. José Sobrinho
expôs o problema dos produtores de leite. Solicitou ainda, o empenho do Conselho
e da Concessionária para pleitear junto a ANEEL a permissão para o uso de um
percentual da carga instalada das unidades consumidoras contempladas com a tarifa
de rural irrigante, para outras atividades que não sejam exclusivamente para
irrigação. Usou como exemplos a iluminação de estábulos e residência de caseiro e
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justificou a necessidade, como medida de segurança. O Sr. José Nunes informou
que o medidor de dupla tarifa é para uso exclusivo na atividade de irrigação e que
qualquer concessão só pode ser dada pela Agencia Reguladora ANEEL.
Acrescentou ainda, que seria impossível o controle do uso para outras atividades e
que, para tanto, seria necessário implantação de uma outra linha. Dando ênfase ao
tema, o Sr. Gil Brasil citou exemplo utilizado na França, onde, foi estipulado o
consumo de até 5 kVA’s dentro do subsídio dado para agricultura, para ser utilizado
em qualquer outra atividade. Após, o Sr. José Sobrinho questionou, se não poderia
ser utilizado um transformador para atender a dois ou mais produtores. O Sr. José
Nunes argumentou, que neste caso, seria impossível medir o consumo
individualmente. Após os questionamentos, o Sr. Gil Brasil sugeriu que Entidade
representativa da categoria formulasse uma proposta objetiva para pleitear junto a
ANEEL, a extensão do subsídio da Tarifa Rural Irrigante para os produtores de
leite. O Sr. José Nunes citou exemplo dos carnicicultores e pisicultores, que
conseguiram o benefício alegando a necessidade de iluminação de viveiros, em
seguida, colocou os profissionais da Coelce a disposição para ajudar na elaboração
da proposta a ser enviada a ANEEL. Após, o Sr. Gil Brasil informou que levará à
Audiência Pública, as demandas da classe industrial e questionou se haveria alguma
sugestão de tema para ser abordado, durante o tempo reservado para o
pronunciamento do Presidente do Conselho. O Sr. Raul Amaral sugeriu
questionamento sobre a modicidade da tarifa de energia elétrica. Após debates
sobre a modicidade da tarifa de energia elétrica, o Sr. Gil Brasil passou a avaliação
e aprovação do Plano Anual de Metas, período janeiro a dezembro de 2008.
Informou que por imposição da ANEEL o plano deve ser enviado até o dia 31 de
março. Após considerações sobre o plano de metas, o Presidente do CONERGE
agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, deu como encerrada a
Reunião. Para constar, eu, Antonio Régis Alves Guimarães, Secretário Executivo
do CONERGE, 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

Paulo Sousa Barbosa
Vice Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Comercial
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Raul Amaral Júnior
José dos Santos Sobrinho
Representante Suplente da Classe Rural

Representante Suplente da Classe Industrial

Antonio Régis Guimarães
Secretário Executivo do CONERGE
CONVIDADOS:

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