Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de
Consumidores da COELCE
01 -

Data

09 de Agosto de 2001

02 -

Local

Sala de Reunião do CONERGE

03 -

Presença

Antonio Erildo Lemos Pontes, Presidente do CONERGE e
Representante da Classe Rural junto ao CONERGE, Cláudia Maria
dos Santos, Conselheira do Órgão de Defesa do Consumidor junto ao
CONERGE, Maria Socorro Magalhães Tavares, Conselheira da
Classe Residencial junto ao CONERGE, Soraia Thomaz Dias Victor,
Conselheira do Poder Público junto ao CONERGE, Rodrigo Octávio
Correia Barbosa, Conselheiro da Classe Comercial junto ao
CONERGE, Gonzalo Mardones Pantoja, Diretor Comercial da
COELCE, Richardson Lucena Garcia, 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 08:30 horas, saudando
todos os presentes. Em seguida informou as correspondências
enviadas e recebidas pelo CONERGE durante os meses de julho e
agosto. Dentre as correspondências enviadas em julho, solicitação de
apoio para Seminário Internacional do CONERGE para ANEEL, e
correspondência encaminhada para Chefia de Atendimento ao Cliente
da COELCE sobre solicitações realizadas durante o Seminário
Setorial para Classe Residencial, realizado dia 22/06/01. Em agosto o
CONERGE enviou a COELCE, solicitações realizadas durante o
Seminário Setorial para o DECOM, realizado dia 27/07/01 e carta
parabenizando a Presidência da COELCE, pelo lançamento da
campanha interna de segurança da COELCE. O Sr. José Osvaldo
Correia Férrer, Secretário Executivo do CONERGE, esclareceu que a
COELCE enviou uma equipe técnica a Camocim para verificar e
orientar os fabricantes de gelo, da referida solicitação do DECOM, e
que a caso as fábricas adotem as orientações dos técnicos da
COELCE, deverão reduzir o consumo de energia. O Sr. José Osvaldo
salientou que por recomendação da ARCE, a COELCE já aumentou a
meta de consumo das referidas fábricas de gelo. Dentre as
correspondências recebidas o Presidente fez uma referência especial
ao Atlas do Potencial Eólico do Ceará encaminhado pela Sra. Soraia
Thomaz Dias Victor, Secretaria da Administração do Estado e
Conselheira do Poder Público junto ao CONERGE. O CONERGE
recebeu através da COELCE , texto explicativo sobre a TIP - Taxa de
Iluminação Pública, solicitado pela Classe Residencial durante a 13ª
Reunião Ordinária do CONERGE, realizada dia 12/07/01 em

Juazeiro do Norte. O Presidente solicitou qua a Sra. Maria Socorro
Magalhães Tavares, Conselheira da Classe Residencial, verifique se o
texto encaminhado pela COELCE, corresponde as necessidades
solicitadas ou quais seriam os acréscimos necessários. Esclareceu
ainda que o texto será encaminhado a todos os Conselheiros para
estes achando necessário façam suas ponderações e indiquem as
entidades que eles gostariam que recebessem o texto sobre a TIP.
05-

Pauta

Dando início a pauta, o Sr. Richardson Lucena Garcia, Chefe do
Departamento de Atendimento ao Cliente da COELCE realizou uma
apresentação sobre, "Racionamento - Resultados Obtidos e
Perspectivas de Futura". Durante explanação os presentes puderam
sanar suas dúvidas com relação as metas de consumo, cálculo da
conta de luz, pagamento de sobretaxa e iluminação pública. Seguindo
a pauta o Presidente expôs para os presentes que até o dia 30 de
setembro de 2001, os Conselhos Consumidores de Energia Elétrica
do país deverão enviar para ANEEL / ARCE, os projetos especiais
para 2001. O Presidente enfatizou sua insatisfação com a não
aprovação, por parte da ANEEL, de nenhum dos projetos especiais
enviados pelo CONERGE e recebeu apoio dos Conselheiros e
convidados presentes. Salientou que os projetos especiais enviados
pelo CONERGE à ANEEL foram desenvolvidos por um consultor
com vasta experiência e com total sintonia com a ANEEL e a ARCE.
Salientou ainda que nenhum projeto dos Conselhos de Consumidores
do País foi aprovado, tendo a ANEEL justificado que os temas
abordados são de competência das Concessionárias. Neste momento
o Sr. José Osvaldo Correia Férrer, Secretário Executivo do
CONERGE, leu para os presentes CDI.155/2001 enviada pela
COELCE, resposta da Carta 063/01 - CONERGE, através do Sr. José
Nunes de Almeida Neto, Diretor de Projetos Institucionais da
COELCE, onde trata dos motivos pelos quais a COELCE não teria
condições de desenvolver os projetos especiais do CONERGE. O
Presidente questionou qual será a posição do CONERGE diante deste
fato. Neste momento a Sra. Cláudia Maria dos Santos, Conselheira do
DECOM junto ao CONERGE, declarou que o DECOM não enviará o
projeto para 2001, enquanto não receber da ANEEL, uma normativa
especificando as exigências para elaboração de novos projetos,
recebendo neste momento o apoio das demais classes presentes. O
Presidente sugeriu que o CONERGE aproveite a viagem que fará a
Brasília para participar da Audiência 004/2001, dia 29/08/01, e tente
marcar uma Audiência com o Sr. Manuel Eduardo Negrisoli,
Superintendente de Mediação Administrativa Setorial - SGAN, para
solicitar a revisão dos projetos especiais e definição das regras para
elaboração dos projetos especiais para 2001. O Presidente salientou a
importância da participação da COELCE, equipe técnica que trabalha
junto ao PROCEL, ARCE, Sr. João Mamede Filho, Consultor que
desenvolveu os projetos especiais para o ano de 2000, durante a

Audiência com o Sr. Negrisoli. Ficou definido que ao final desta
reunião o Presidente do CONERGE, tentará marcar uma Audiência
com o Sr. Negrisoli no mesmo dia em que o CONERGE estará em
Brasília para participar da Audiência 004/2001. O CONERGE
enviará uma correspondência para ARCE, PROCEL, Sr. Mamede,
convidando-os a participar da Audiência com o Sr. Negrisoli. Dando
seguimento a pauta o Presidente colocou para mesa a importância da
realização em setembro ou outubro do Seminário Internacional do
CONERGE. Enfatizou que o CONERGE está aguardando uma
resposta da ANEEL para carta0075/01, enviada ao Sr. Manuel
Eduardo Negrisoli, solicitando o apoio financeiro da ANEEL para
realização do seminário. Os Conselheiros presentes concordaram que
a realização do seminário Internacional este ano é de extrema
importância para o aprendizado e crescimento dos Conselhos.
Seguindo a pauta o Presidente perguntou aos presentes se gostariam
de tirar alguma dúvida ou sugerir algo para o Informativo COELCE,
enviado mensalmente ao CONERGE. Tendo em vista que nenhum
dos presentes manifestou dúvidas ou sugestões para o informativo o
Presidente passou para o próximo tema da pauta, a realização do
Seminário Setorial voltado para o Poder Público no mês de agosto. A
Sra. Soraia Thomaz Dias Victor, Representante do Poder Público
junto ao CONERGE, submeteu a programação para o seminário à
aprovação de todos. O tema do seminário será: "Perspectivas de
Geração de Energia para o Estado do Ceará", a ser realizado dia
23/08/01, a partir das 15:00, no Centro Administrativo Governador
Virgílio Távora - CAMBEBA. Dando seguimento a pauta o
Presidente coloca para mesa a definição dos Conselheiros que
deverão participar da Audiência 004/2001 - ANNEL, que será
realizada dia 29/08/01, a partir das 13:30, nas dependências da
ANEEL em Brasília. Ficou definida a participação do Sr. Paulo
Souza Barbosa, Vice-Presidente do CONERGE e Representante da
Classe Comercial junto ao CONERGE, tendo em vista que o
Presidente tem compromissos pessoais agendados para esta data e
não poderá participar, e da Sra. Cláudia Maria dos Santos,
Representante do DECOM junto ao CONERGE. Seguindo a pauta o
Presidente passa aos presentes a prestação de contas das despesas do
CONERGE do dia 11/08/00 até 11/08/01. A prestação de contas foi
aprovada pelos presentes e assinada pelo Presidente do CONERGE e
Titular da Secretaria Executiva do CONERGE e deverá ser enviado à
ANEEL /ARCE junto com à Ata desta reunião. Passando para o
próximo ponto de pauta o Presidente esclareceu que o seu mandato
como Presidente do CONERGE deverá terminar dia 11/08/01, e a
antecipação da votação do Presidente e Vice-Presidente do
CONERGE para o próximo período foi antecipado para coincidir
com a reunião ordinária. As classes presentes votaram pela
permanência do Presidente e Vice-Presidente do CONERGE por
mais um período. O Presidente agradeceu em seu nome e do Sr.

Paulo Barbosa a confiança dos Conselheiros e a unanimidade da
votação. 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.

PRESENTES:

Antonio Erildo Lemos Pontes
Presidente do CONERGE
Representante da Classe Rural

Maria Socorro Magalhães Tavares
Representante da Classe Residencial

Soraia Thomaz Dias Victor
Representante do Poder Público

José Osvaldo Correia Férrer
Representante da COELCE
Secretário Executivo do CONERGE

CONVIDADOS:

Gonzalo Mardones Pantoja
Diretor Comercial da COELCE

Helga Maria Sabóia Bezerra
Ouvidora da ARCE

Cláudia Maria dos Santos
Representante do DECOM

Rodrigo Octávio Correia Barbosa
Representante da Classe Comercial

