Ata da Reunião Extraordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores da
COELCE
01 -

Data

02 de Outubro de 2001

02 -

Local

Auditório da Superintendência do Banco do Brasil

03 -

Presença

Antonio Erildo Lemos Pontes, Presidente do CONERGE e
Representante da Classe Rural junto ao CONERGE, Paulo Souza
Barbosa, Vice-Presidente do CONERGE e Representante da Classe
Comercial junto ao CONERGE, Sílvio Ramalho Dantas,
Representante da Classe Rural junto ao CONERGE, Soraia Thomaz
Dias Victor, Conselheira do Poder Público junto ao CONERGE,
Joseleide Magalhães Souza, Conselheira do Poder Público junto ao
CONERGE, José Nunes de Almeida Neto, Diretor de Projetos
Institucionais da COELCE, Daniel Strizinec, Gerente de
Planejamento Técnico da COELCE, Richardson Garcia Lucena,
Chefe do Departamento de Atendimento ao Cliente da COELCE,
Helga Maria Sabóia Bezerra, Ouvidora da ARCE e José Osvaldo
Correia Férrer, Titular da Secretaria Executiva junto ao CONERGE.

04-

Informes

O Presidente deu como iniciada a reunião às 07:30 horas, com uma
breve apresentação dos representantes da FAEC - Federação da
Agricultura do Estado do Ceará, COELCE, ARCE e CONERGE
presentes a Reunião.

05-

Pauta

Dando início a pauta, o Sr. Antonio Erildo Lemos Pontes, Presidente
do CONERGE fez uma apresentação sobre o modelo, constituição,
criação, regulamentação e competência do CONERGE, com o título:
"Condições Gerais da Criação, Formação e Estruturação do
CONERGE". Seguindo a pauta o Sr. Daniel Strizinec, Gerente de
Planejamento Técnico da COELCE, apresentou o tema: "Andamento
do Plano de Investimentos da COELCE no Interior do Estado no
Exercício 2001 e 2002", discorreu sobre a construção de mais trinta
subestações, esclareceu que hoje o Ceará conta com setenta e cinco
subestações, esta em processo de ampliação de 1.400Km de linhas de
transmissão para garantir a reserva técnica as subestações atuais e
instalação de disjuntores e capacitores para aumentar a eficiência das
subestações. Segundo o Sr. Daniel em Janeiro de 2002 a COELCE já
contará com dez novas linhas de transmissão. Em seguida os
Senhores Ricardo Monteiro e Raimundo Nonato, representantes da
FIERGÉTICA, realizaram uma explanação sobre os "Resultados do
Diagnóstico Energético do DIJA - Distrito de Irrigação Jaguaribe
Apodi". Dentre os pontos relevantes foram ressaltados o perfil da
região do Apodi, o potencial de economia de água através
substituição do sistema de irrigação, a eficiência do sistema de

irrigação localizada, avaliação das condições físicas do sistema de
captação, acumulação, transporte e distribuição de água, análise do
sistema elétrico e processo produtivo do cliente. Dando seguimento o
Presidente do CONERGE passou para as sugestões dos presentes. O
Presidente da FAEC, Sr. José Ramos Torres de Melo Filho,
parabenizou a COELCE pelos investimentos realizados no Ceará.
Salientou ainda que a FAEC, bem como todas as representações que
fazem parte do CONERGE devem utilizar o Conselho como uma
ferramenta de solicitações para sua classe. O Sr. João Teixeira Junior,
representante da UNIVALE - União dos Agronegócios do Vale do
Jaguaribe, parabenizou os palestrantes dos temas apresentados. Com
relação a
explanação sobre os "Resultados do Diagnóstico
Energético do DIJA - Distrito de Irrigação Jaguaribe Apodi", o Sr.
João Teixeira salientou que é necessário levar em consideração os
componentes socioculturais dos produtores da região, que são em
maioria analfabetos. O Sr. Roberto Santos, representante da DIJA,
declarou que o DIJA tem trabalhado com eficiência energética no
horário econômico de 32%, como resultado do diagnóstico energético
realizado pela FIERGÉTICA em 1992. Na ocasião foi feita a
transformação da irrigação com pivô central para localizados, onde
foi comprovada a economia de energia. O Sr. Roberto declarou que o
DIJA tem trabalhado com um índice zero de inadimplência no
pagamento das contas de energia e que está sendo penalizado com
cortes depois da estipulação de cotas de consumo de energia.
Enfatizou que encaminhará a ARCE o pedido de revisão de metas. A
Sra. Helga Maria Sabóia Bezerra, Ouvidora da ARCE, informou aos
presentes que a ARCE como agência reguladora e fiscalizadora deve
ser procurada pelo consumidor sempre que houver dúvidas com
relação aos serviços prestados pela COELCE. O Sr. Luiz Alberto,
representante da SEINFRA - Secretaria de Infra Estrutura do Estado,
questionou os palestrantes da FIERGÉTICA com relação ao índice de
economia de energia com a troca de pivô central por irrigação
localizada. O Sr. Ricardo Monteiro, engenheiro da FIERGÉTICA,
esclareceu que a economia de energia não é proporcional a economia
de água. O Sr. Daniel Strizinec, Gerente de Planejamento Técnico da
COELCE, esclareceu que a COELCE está aberta a todos os seus
clientes para o pedido de revisão de metas ou qualquer outra
informação, e que tudo será feito de acordo com as leis que regem o
setor elétrico. O Sr. José Ramos Torres de Melo Filho, Presidente da
FAEC, declarou que o setor irrigado tem sido punido pelo
crescimento da produção com a crise energética. O Sr. José Ramos
Torres de Melo reforçou o pedido do Sr. Roberto, representante do
DIJA, no que diz respeito as metas de consumo. O Sr. Aluísio Ferro,
representante do DNOCS, salientou que a SEAGRI - Secretaria de
Agricultura Irrigada do Estado, DNOCS, BN - Banco do Nordeste,
vem trabalhando em conjunto para o desenvolvimento do DIJA. O
Sr. Aluísio Ferro questionou o CONERGE sobre a possibilidade do

CONERGE desenvolver junto com a COELCE o diagnóstico para o
Perímetro Paraipaba. O Sr. Antonio Erildo Lemos Pontes, Presidente
do CONERGE e representante da Classe Rural junto ao CONERGE,
esclareceu que o diagnóstico do DIJA faz parte de um Projeto da
COELCE no que diz respeito a eficientização de energia, incluído no
Projeto de Combate ao Desperdício de Energia (Projeto 1%),
aprovado pela ANEEL. No entanto o CONERGE poderá sugerir
outros diagnósticos em outros perímetros de irrigação no Estado do
Ceará. O Presidente do CONERGE, agradeceu a presença de todos e
nada mais havendo a tratar, deu por 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 presentes.
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