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01 - Data  09 de março de 2006 

 

02 - Local  Sala de Reunião da COELCE 

 

03 - Presentes Carlos Gil Alexandre Brasil, Presidente do CONERGE e Representante da 

Titular da Classe Industrial, Antonio Erildo Lemos Pontes, Representante 

Titular da Classe Rural, José Osmar Ponte, Representante Suplente da Classe 

Comercial, Sérgio Araújo de Sousa, Secretário Executivo do CONERGE, José 

Nunes de Almeida Neto, Diretor Vice Presidente de Projetos Institucionais e 

Comunicação da COELCE, José Caminha Alencar Araripe, Marcio Rodrigues 

Melo, Representante da ARCE. 

  

 

04 – Pauta O Presidente deu como iniciada a reunião às 08:30 horas, saudando a todos os 

presentes. Em seguida falou sobre o reajuste tarifário da Coelce e ressaltou o 

impacto, deste, principalmente para os grandes consumidores. Salientou a 

importância em se convidar um representante da Agência Reguladora ANEEL 

para ministrar palestra de esclarecimento sobre reajuste tarifário. O Sr. José 

Nunes, Diretor Institucional e Comunicação da Coelce, afirmou que os grandes 

consumidores não sofrem impacto com o reajuste da concessionária, por 

comprarem energia no mercado livre. O Sr. Erildo Pontes, Representante da 

Classe Titular da Classe Rural, sugeriu que o convite fosse enviado com cópia 

para o Sr. José Augusto Silva, Superintendente de Mediação da ANEEL, 

colocou, que o Sr. José Augusto é responsável pelos assuntos referentes aos 

conselhos de consumidores, portanto, poderia servir como mediador. Em 

seguida, o Presidente do CONERGE passou a palavra para o Sr. José Caminha 

Alencar Araripe que discorreu sobre o tema reajuste tarifário. O palestrante 

iniciou sua apresentação expondo as condições dos contratos de concessões 

para o fornecimento de energia elétrica. Após, destacou os objetivos dos 

reajustes tarifários. Dentre eles citou: assegurar as despesas com custos da 

compra de energia; encargos do setor elétrico; impostos federais; despesas com 

operação e manutenção do sistema de distribuição e assegurar a expansão do 

sistema elétrico. Discorreu também sobre os mecanismos para revisão de 

tarifas, elucidando as diferenças entre reajuste tarifário e revisão tarifária. 

Definiu como são constituídas as parcelas A e B e explicou detalhadamente 

como é realizado o cálculo e a determinação do reajuste tarifário. Em seguida 

discorreu sobre os encargos do setor elétrico. O Sr. Erildo Pontes questionou a 

que se atribui o fato do custo de energia está maior que a capacidade de compra 

do consumidor e por que isso ocorreu após a privatização. Respondendo ao 

questionamento, o Sr. José Caminha esclareceu que no ano da 1ª revisão 

tarifária (2003) o IGPM foi de 32%. Acrescentou, que após a privatização, os 

subsídios tarifários ficaram embutidos na tarifa de energia. O Sr. José Nunes 

salientou que no Ceará há cerca de um milhão e trezentos mil consumidores 

subsidiados pela “Tarifa Baixa Renda”, e, que estes subsídios, são pagos pelos 

outros grupos de consumidores principalmente os consumidores da classe 



 

 

 

 

 

Ata da Sexagésima Terceira Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de 

Consumidores da COELCE 

 

                                                                                                2 /  

residencial. O Sr. José Caminha ressaltou ainda, que antes da privatização, a 

expansão do sistema era custeado pelo Governo Federal. Em seguida mostrou 

graficamente as variações de custos acumuladas entre os anos de 1998 e 2005. 

Para tanto, citou: os encargos setoriais 542%; custo com geração de energia 

253,4%; IGPM 140,4; custo com transmissão de energia 123,9%; IPCA 82,7. 

O Sr. José Nunes afirmou que a Coelce tem o menor custo por consumidor do 

Nordeste, e um dos melhores do Brasil. Após, o Sr. Osmar Pontes, 

representante da Classe Comercial, solicitou para o Sr. José Caminha, 

agendamento de uma reunião, para abordagem do tema “Reajuste Tarifário”, 

na Associação Comercial do Ceará. O Sr. José Caminha colocou-se a 

disposição para atender a solicitação da Classe Comercial. Em seguida, o Sr. 

Gil Brasil leu as correspondências enviadas e recebidas pelo CONERGE, no 

mês de fevereiro. Após a leitura das correspondências o Presidente do 

CONERGE agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, deu 

como encerrada a Reunião. Para constar, eu, Sérgio Araújo de Sousa, 

Secretário Executivo do CONERGE, lavrei a presente Ata que após lida e 

aprovada vai assinada por todos os presentes.  
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