
Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de 

Consumidores da COELCE 
 

 

01- Data  13 de Junho de 2001. 

 

02- Local  Sala de Reunião do CONERGE. 

 

03- Presença Paulo Souza Barbosa, Raimundo Porto Filho, Soraia Thomaz Dias 

Victor, Joseleide Magalhães Souza, Paulo Virgílio Facchini, Maria 

Socorro Magalhães Tavares, José Nunes Almeida Neto, Helga Maria 

Sabóia Bezerra, Raimundo de Lavor Neto e Osvaldo Correia Férrer. 

 

04- Informes O  Presidente, em exercício, Sr. Paulo Barbosa, deu como iniciada  a 

reunião às   8 horas e  30 minutos saudando todos os presentes. Em 

seguida o Presidente informou as correspondências enviadas durante 

o mês de maio de 2001. O CONERGE enviou a COELCE através do 

Diretor de Projetos Institucionais, Sr. José Nunes Almeida Neto, 

correspondência comunicando o nome dos representantes do 

CONERGE nas regiões de Sobral e Limoeiro do Norte. Foi enviada 

ao Presidente da COELCE, Sr. Manuel Montero Camacho, cópia do 

ofício no.351/001 - ANEEL, que trata dos Projetos Especiais do 

CONERGE que foram recusados pela ANEEL. Foi enviada uma 

carta à  COELCE através do Sr. Ivan Castillo Saavedra,  Gerente 

Controle de Inadimplência da COELCE, com aprovação da proposta 

para enquadramento da classe industrial no Plano Fácil da COELCE. 

O CONERGE enviou a Sra. Vilma Ellemberg uma carta consultando 

a disponibilidade da mesma para participar do Seminário 

Internacional do CONERGE. Foi enviado ao Senador Sérgio 

Machado a cópia dos seis Projetos Especiais do CONERGE enviados 

à ANEEL. O CONERGE enviou à ACC - Associação Comercial do 

Ceará e ao PMDB resposta referente a correspondência enviada sobre 

o racionamento de energia.  

 

05-      Pauta Dando início a pauta, o Presidente comunicou aos presentes a reunião 

realizada com o Presidente do Conselho Diretor da ARCE, Sr. 

Jurandir Marães Picanço Junior, no dia 06/06/01, com a participação 

do Presidente em exercício do CONERGE, Sr. Paulo Souza Barbosa, 

Sr. Raimundo Porto Filho, representante da classe industrial e do Sr. 

João Mamede Filho, consultor que participou da elaboração dos 

projetos. O objetivo da reunião com à ARCE seria obter maiores 

esclarecimentos sobre a não aprovação dos Projetos Especiais do 

CONERGE. O Sr. Paulo Barbosa esclareceu que a ARCE ficou de 

repassar uma resposta pois nada ficou definido durante a reunião. O 

Sr. Raimundo Porto  considerou a possibilidade de fazer outros 

projetos e apresentá-los a ANEEL em outra oportunidade, pois a 

rigor não foram apresentados pela ANEEL quais os parâmetros 



utilizados para o enquadramento dos projetos e quais as regras para 

aprovação. A Sra. Soraia salientou que é necessário que a ANEEL 

apresente de fato quais as regras para aprovação dos projetos e qual o  

valor disponível para desenvolver estes projetos, pois devem haver 

projetos que a ANEEL aprove para haver sentido na existência deste 

fundo. O Sr. Nunes esclareceu que estes projetos foram os primeiros 

apresentados por todos os Conselhos à ANEEL. O Sr. Facchini 

esclareceu que talvez a ANEEL não tenha uma normativa para os 

projetos, e enquanto isto não for feito os Conselhos terão grande 

dificuldade em preparar os projetos. O Sr. Raimundo Porto sugeriu 

que o CONERGE envie uma correspondência a ANEEL 

esclarecendo as intenções do CONERGE ao elaborar os projetos, a 

busca de orientações através da ANEEL durante a elaboração, o 

apoio da Concessionária ao contratar um consultor com larga 

experiência para elaborar os projetos. O Sr. Nunes sugeriu que 

durante a próxima reunião do CONERGE a COELCE apresente os 

projetos que estão sendo desenvolvidos para o programa anual do  

próximo ano e que deverão ser enviados pela Concessionária até 

setembro de 2001 para que os Conselheiros possam contribuir com 

sugestões. Seguindo a pauta o Presidente em exercício levou ao 

conhecimento de todos a Audiência Pública 004/2001 - ANEEL que 

será realizada dia 27/06/01, às 13:30 em Brasília. O objetivo desta 

Audiência é obter subsídios e informações do ato regulamentar, a ser 

expedido pela ANEEL, que estabelecerá, de forma atualizada e 

consolidada, as disposições relativas à conformidade dos níveis de 

tensão de energia elétrica. O Sr. Paulo Barbosa esclareceu que de 

acordo com o Plano de Metas do CONERGE para 2001, está prevista 

a participação de dois representantes do CONERGE as Audiência da 

ANEEL. Ficou definida a participação do Sr. Paulo Barbosa e da Sra. 

Soraia Thomaz a Audiência Pública 004/2001. Dando seguimento a 

pauta o Presidente em exercício passou para definição do Seminário 

de Capacitação para os Conselheiros. Ficou definido que o Seminário 

abordará o tema: "A Crise e as Alternativas para o Setor Elétrico 

Brasileiro", será realizado no dia 24/07/01, das 16:00 às 20:00, no 

Auditório da COELCE. Seguindo a pauta o Presidente em exercício 

consultou os Conselheiros sobre o Informativo Mensal enviado pela 

COELCE. O Sr. Raimundo Porto sugeriu que fosse incluído ao 

informativo os índices de racionamento no Estado. O Sr. Facchini 

argumentou se nas revisões de metas atendidas pela COELCE, as 

metas das Concessionárias também são alteradas. A COELCE pode 

revisar seu nível de economia com estas alterações? O Sr. José Nunes 

Almeida Neto, Diretor de Projetos Institucionais da COELCE, 

esclareceu que a COELCE pode alterar suas metas. O Sr. Nunes 

esclareceu ainda que a revisão das metas só poderão ser solicitadas 

até o dia 15/07/01.  O Sr. Raimundo Porto solicitou que a COELCE 

encaminhe no próximo informativo mensal a quantidade de 

consumidores industriais que aderirão ao Plano Fácil. O Presidente 



em exercício seguindo a pauta enfatizou a realização do Seminário 

Setorial voltado para classe residencial que acontecerá dia 22/06/01, 

às 14:30, no Auditório da COELCE. O Sr. Paulo Barbosa, comunicou 

aos Conselheiros o convite enviado ao CONERGE através do Comitê 

do Comercio de Sobral para participar do Ciclo de Palestras Mensal 

do Comercio, que será realizado dia 21/06/01, às 16:00, no auditório 

do SESC em Sobral. O tema deste ciclo de palestras será: "Como 

Reduzir os Impactos da Crise Energética no Comercio de Sobral". 

Durante a reunião o CONERGE terá quinze minutos para expor sobre 

o tema. Ficou definida a participação do Sr. Paulo Barbosa, 

Presidente em exercício do CONERGE e do Sr. Osvaldo Férrer, 

Secretário Executivo do CONERGE ao Ciclo de Palestras em Sobral. 

O Presidente em exercício comunicou aos presentes que a 13
ª
 

Reunião Ordinária do CONERGE de acordo com o Plano de Metas 

para 2001, será realizada em Juazeiro do Norte. Sugeriu que os 

Conselheiros encaminhem ao CONERGE sugestões de entidades, 

sindicatos, e cooperativas que deverão ser convidadas para reunião. 

Ficou decidido que a reunião iniciará às 09:00. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente 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: 
 

 

Paulo Souza Barbosa 

Presidente do CONERGE em Exercício 

Titular da Classe Comercial 

 

 

Soraia Thomaz Dias Victor 

Titular do Poder Público 

 

 

Joseleide Magalhães Souza 

Suplente  do Poder Público 

 

 

 

Paulo Virgílio Facchini 

Titulas da Classe Industrial 

 

 

Raimundo Porto Filho 

Suplente da Classe Industrial 

 



 

Maria Socorro Magalhães Tavares 

Titular da Classe Residencial 

 

 

Osvaldo Correia Férrer 

Representante da COELCE 

Titular da Secretária Executiva 

 

 

 

Raimundo de Lavor Neto 

Representante da COELCE 

Suplente da Secretária Executiva 

 

 

CONVIDADOS:  

 

 

 

José Nunes de Almeida Neto 

Diretor de Projetos Institucionais da COELCE 

 

 

 

Helga Maria Sabóia Bezerra 

Ouvidor da ARCE 
 


