
Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de 

Consumidores da COELCE 
 

01 - Data  14 de Novembro de 2001 

 

02 - Local  Sala de Reunião do CONERGE 

 

03 -     Presença Antonio Erildo Lemos Pontes, Presidente do CONERGE e 

Representante Titular da Classe Rural junto ao CONERGE, Paulo 

Souza Barbosa, Vice-Presidente do CONERGE e Representante 

Titular da Classe Comercial junto ao CONERGE, Cláudia Maria dos 

Santos, Conselheira Suplente do Órgão de Defesa do Consumidor 

junto ao CONERGE, Paulo Virgílio Facchini, Conselheiro Titular da 

Classe Industrial junto ao CONERGE, Raimundo Porto Filho, 

Conselheiro Suplente da Classe Industrial junto ao CONERGE, José 

Nunes de Almeida Neto, Diretor de Projetos Institucionais da 

COELCE, Gonzalo Mardones, Diretor Comercial da COELCE, 

Francisco Montezuma, Gerente de Operações da COELCE, Helga 

Maria Sabóia Bezerra, Ouvidora da ARCE, Rachel Banzika, Suplente 

da Secretaria Executiva do CONERGE 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 e dando as boas vindas a Sra. Rachel Banzika, 

Suplente da Secretaria Executiva do CONERGE. Em seguida 

informou as correspondências enviadas e recebidas pelo CONERGE 

durante o mês de outubro. Dentre as correspondências enviadas em 

outubro: foi enviada ao Sr. Jaconias Aguiar, Diretor Ouvidor da 

ANEEL, consulta sobre temas para análise dos Projetos Especiais; 

envio de solicitações da FBFF - Federação de Bairros e Favelas, 

através da Sra. Maria Socorro Magalhães Tavares, Conselheira 

Titular da Classe Residencial, ao Sr. José Osvaldo Correia Férrer, 

Secretário Executivo do CONERGE; envio de carta ao Sr. José 

Ramos Torres de Melo, Presidente da FAEC - Federação da 

Agricultura do Estado do Ceará, agradecendo espaço concedido 

durante a reunião semanal do AGROPACTO, para realização do 

Seminário Setorial para Classe Rural; envio de resposta encaminhada 

pela COELCE referente ao pleito solicitado através do DECOM, a 

Sra. Ângela Teresa Gondim Carneiro, Conselheira Titular do 

DECOM junto ao CONERGE; envio a Sra. Francisca Eliana Gomes 

dos Santos, Conselheira Suplente da Classe Residencial junto ao 

CONERGE, de resposta enviada pela COELCE, aos pleitos 

realizados pela classe residencial durante o Seminário Setorial 

voltado para essa classe no dia 22/06/01; envio de carta agradecendo 

as palestras realizadas pelo Sr. Fernando Antunes, Professor da UFC 

- Universidade Federal do Ceará, e pelo Sr. Raimundo Carlos, 

Engenheiro da COELCE, durante a 16
ª
 Reunião Ordinária do 

CONERGE realizada em Quixadá, dia 10/10/01; envio de 

informações encaminhadas pela COELCE sobre o Plano Fácil, 

voltado para os consumidores industriais, aos representantes da classe 

industrial. Neste momento os representantes parabenizaram a 



iniciativa da COELCE e enfatizaram a atenção dispensada pela Sra. 

Rosana Militão, Engenheira da COELCE, no pronto atendimento ao 

pleito solicitado. Dentre as correspondências recebidas convite 

enviado pela COELCE para participação do lançamento da 

"Campanha Publicitária da COELCE"; foi enviado pela CELPE 

exemplares do folder de divulgação do Conselho; foi enviado pela 

ANEEL as informações sobre o IV ENCC e ofício que suspende a 

apresentação dos projetos especiais pelos Conselhos de 

Consumidores.  

 

05-      Pauta Dando iníicio a pauta, o Sr. Francisco Montezuma, Gerente de 

Operações da COELCE, realizou uma apresentação sobre, 

"Racionamento - Momento Atual e Perspectivas Futuras". Durante a 

apresentação foram citados: balanço de energia, metodologia para 

avaliação da segurança do atendimento eletroenergético, evolução da 

água armazenada, hipóteses de afluência, curva guia dos 

reservatórios de Três Marias,  Sobradinho e Itaparica, sistema de 

transmissão (2000-2002), expansão da transmissão, expansão do 

parque hidrelétrico, programa prioritário de termoeletricidade, 

atendimento energético x cenário hidrológico. Durante a explanação 

os Conselheiros tiveram a oportunidade de sanar dúvidas. Seguindo a 

pauta o Presidente apresentou a Resolução No.449, de 29/10/01, 

enviada pela ANEEL, que "Suspende atribuição referente a 

elaboração de projetos especiais pelos Conselhos de Consumidores 

de Energia Elétrica". O Sr. Raimundo Porto, Conselheiro da Classe 

Industrial, sugeriu que fosse encaminhada a ANEEL uma carta 

oficializando as sugestões do Conselho. Nesta carta deveria conter:  

solicitação do prazo de regulamentação das regras para elaboração 

dos projetos especiais bem como  participação de Conselheiros no 

grupo que irá elaborar as normativas, para que haja uma maior 

adequação as necessidades dos Conselhos durante a elaboração das 

regras para o desenvolvimento dos projetos especiais. Com 

aprovação de todos ficou decidido que o CONERGE irá elaborar uma 

correspondência com as sugestões citadas que será submetida ao 

parecer de todos os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica 

do Brasil. Caso haja aprovação a correspondência deverá ser assinada 

pelos respectivos Presidentes durante o IV ENCC, que será realizado 

em Brasília e em seguida entregue ao Sr. Manuel Eduardo Negrisoli, 

Superintendente de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL. 

Seguido a pauta o Presidente passou para as informações do IV 

ENCC - Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores que será 

realizado nos dias 21 e 22 de novembro em Brasília, DF, onde o 

CONERGE deverá contar com a participação de pelo menos um 

representante de cada classe presente no Conselho. O Presidente 

agradeceu o empenho da COELCE em contatar um novo consultor 

para substituir o Sr. Antonino Serra que devido a alteração da data do 

Encontro pela ANEEL, cancelou sua participação pois teria agendado 

outro compromisso para a mesma data. Neste momento foi repassada 

aos presentes a programação preliminar encaminhada pela ANEEL. 

Seguindo a pauta o Presidente consultou os Conselheiros sobre o 

Informativo Mensal enviado pela COELCE.  



Nada tendo a acrescentar pelos presentes o Presidente informou aos 

presentes as revistas informativas sobre o setor elétrico enviadas pela 

COELCE ao CONERGE. O Presidente 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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Gonzalo Mardones 
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Ouvidora da ARCE 
 

 


