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01 - Data  11 de maio de 2006 

 

02 - Local  Sala de Reunião da COELCE 

 

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

da Classe Industrial, Maria Socorro Magalhães Tavares, Vice Presidente do 

CONERGE e Representante Titular da Classe Residencial, Antonio Erildo 

Lemos Pontes, Representante Titular da Classe Rural, Marcus Augusto 

Vasconcelos Coelho, Representante Titular do Poder Público, Sérgio Araújo de 

Sousa, Secretário Executivo do CONERGE, José Nunes de Almeida Neto, 

Diretor Vice Presidente de Projetos Institucionais e Comunicação da COELCE, 

Francisco Wagner Morais Rocha, Ouvidor da COELCE, Marcio Rodrigues 

Melo, Representante da ARCE. 

  

 

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

Em seguida elencou as correspondências recebidas nos meses abril/maio. 

Após, falou sobre reunião convocada pelo Sr. Oscar Pimentel, Presidente do 

Fórum Nacional de Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, que 

acontecerá dia 26 de maio na sede do Conselho de Consumidores da CELPE. 

Dando prosseguimento o Sr. Gil Brasil passou a palavra para o Sr. Erildo 

Pontes, que pontuou sobre a criação, composição e evolução dos trabalhos do 

Fórum. Em seguida o Sr. Erildo Pontes colocou seu posicionamento contra a 

intenção do atual Presidente do Fórum em criar uma Associação de Conselhos 

de Consumidores. Ressaltou a maneira como o Sr. Oscar Pimentel vem agindo, 

salientou ainda que, este, vem tomando decisões sem participar aos demais 

Membros do Fórum. Após as colocações do Sr. Erildo Pontes, o Sr. Gil Brasil 

sugeriu, ao mesmo, que fosse o representante do Conselho na reunião 

convocada pelo Fórum Nacional. Enalteceu que sendo o Sr. Erildo Pontes um 

dos Coordenadores do Fórum e grande conhecedor do funcionamento dos 

Conselhos, seria a pessoa mais indicada para representar o CONERGE, o que 

foi reforçado pelo Sr. Marcus Coelho. O Sr. Erildo Pontes agradeceu a 

confiança dos Conselheiros e lamentou não poder representar o CONERGE, 

devido a compromisso agendado anteriormente. Dando continuidade o Sr. Gil 

Brasil passou a palavra para o Sr. Sérgio Araújo, Secretário Executivo do 

CONERGE, que comunicou seu desligamento do Conselho e apresentou ao Sr. 

Francisco Wagner Rocha, Ouvidor da Coelce, como novo Secretário Executivo 

do CONERGE. Após apresentações, o Sr. José Nunes colocou que o Sr. 

Wagner Rocha é a pessoa adequada para o cargo de Secretário Executivo do 

Conselho, pois, como Ouvidor, está sempre em contato com as reclamações e 

reivindicações dos consumidores. Decisão que foi elogiada pelo Sr. Márcio 

Melo, que enalteceu também, o trabalho realizado pela Ouvidoria da Coelce. 

Em seguida o Presidente do CONERGE pediu permissão para sair antes do 

término da reunião, deixando a Vice Presidente, Sra. Socorro Magalhães, com 
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a palavra. Dando continuidade à pauta, a Sra. Socorro Magalhães passou a 

palavra para o Sr. Osvaldo Férrer, Chefe do Departamento de Clientes Oficiais 

da Coelce, que discorreu sobre o andamento do Programa Luz para Todos no 

Estado do Ceará. O Palestrante iniciou a apresentação discorrendo sobre os 

fundamentos legais do Programa. Informou que o Programa tem priorizado o 

atendimento aos municípios com índice de atendimento de 85%, aos projetos 

de eletrificação de uso produtivo, projetos para atendimento a escolas públicas, 

aos postos de saúde, aos poços de abastecimento d’água, a eletrificação dos 

assentamentos rurais e para agricultura familiar. Em seguida falou sobre a 

estrutura do Programa que é composta pela Comissão Nacional de 

Universalização, Comitê Gestor Nacional e Comitês Gestores Estaduais 

coordenados pelo Ministério de Minas e Energia e operacionalizado pela 

Eletrobrás. Informou ainda, sobre a estrutura financeira do Programa Luz para 

Todos, esclarecendo que 50% dos recursos são do Governo Federal, 25% do 

governo do Estado e 25% da COELCE. Salientou que os Comitês estaduais 

serão responsáveis para decidir a ordem de prioridade para o atendimento das 

obras. O Sr. Erildo pontes ressaltou que o Comitê Gestor do Ceará é muito 

criterioso para escolher as obras, e, que um dos critérios utilizado é escolher às 

obras que têm menor custo por consumidor. Em seguida o Sr. Osvaldo Férrer 

discorreu sobre a parte física do Programa. Apresentou a totalização da 

primeira etapa, onde foram atendidos 30.407 consumidores com investimento 

total de R$ 93.804.988,00. Ressaltou ainda que a Coelce superou o que estava 

previsto no primeiro contrato firmado com a Eletrobrás, que era o atendimento 

a 30.354 unidades. Após, apresentação sobre a parte física do Programa, o Sr. 

Osvaldo Férrer elencou as dificuldades verificadas no andamento deste. Dentre 

elas citou: dificuldade de entrega de material pelos fornecedores devido a 

grande demanda nacional; grande volume de obras em andamento e poucas 

empresas capacitadas; atraso na liberação de recursos pelo CDE e RGR; 

embargo de obras pelo DERT. Após, passou a discorrer sobre a segunda etapa 

do Programa Luz para Todos. Informou que o contrato referente à segunda 

etapa do Programa foi assinada em janeiro de 2006, e está aguardando 

liberação de recursos por parte da Eletrobrás. Salientou ainda, que mesmo sem 

a liberação dos recursos, a Coelce continua avançando nas obras e já cumpriu 

10% da meta prevista. Acrescentou que para segunda etapa está previsto o 

atendimento a 33.000 unidades consumidoras, sendo que, 23.292 serão 

executadas pela Coelce e 9.702 serão pelo Governo do Estado. O Sr. Marcus 

Coelho questionou como é  a participação do Governo de Estado no Programa 

e como está a liberação de recursos. O Sr. José Nunes esclareceu que as 

participações dos Governos estaduais diferem uns dos outros, e, que no caso do 

Governo do Estado do Ceará, a participação é feita através de execução de 

obras. O Sr. José Nunes informou ainda que será realizado um evento, onde a 

Coelce prestará contas à sociedade da primeira etapa do Programa e 

apresentará também as previsões para segunda etapa. Após os agradecimentos 

ao Sr. Sérgio Araújo e desejar boas vindas ao Sr. Francisco Wagner Morais 

Rocha como novo Secretário Executivo do CONERGE, a Vice Presidente do 
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CONERGE agradeceu a presença de todos e 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.  

 

   

 PRESENTES:  

 

 

Carlos Gil Alexandre Brasil  

Presidente do CONERGE 

Representante Titular da Classe Industrial 

 

 

 

Maria Socorro  Magalhães Tavares 

Vice Presidente do CONERGE 

Representante Titular da Classe Residencial 

 

Antonio Erildo Lemos Pontes 

Representante Titular da Classe Rural 

 

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho 

Representante Titular do Poder Público 

 

Sérgio Araújo de Sousa 

Secretário Executivo do CONERGE 

 

 

 

 

CONVIDADOS:  

 

 

José Nunes de Almeida Neto 
Diretor Vice Presidente Institucional e de Comunicação da Coelce 

 

 

Francisco Wagner Morais Rocha 

Ouvidor da Coelce 

 

 

Marcio Rodrigues Melo 

Representante da ARCE 
 

 

 

 


