Ata da Septuagésima Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores
da COELCE
01 - Data

11 de janeiro de 2007

02 - Local

Sala de Reunião da COELCE

03 - Presentes

Carlos Gil Alexandre Brasil, Presidente do CONERGE e Representante Titular
da Classe Industrial, Paulo Sousa Barbosa Vice Presidente do CONERGE e
Representante Titular da Classe Comercial, José Osmar Pontes, Representante
Suplente da Classe Comercial, José dos Santos Sobrinho, Representante
Suplente da Classe Rural, Marcio Rodrigues Melo, Representante da ARCE,
Wagner Morais Rocha, Secretário Executivo do CONERGE, José Nunes de
Almeida Neto, Diretor Vice Presidente de Projetos Institucionais e
Comunicação da COELCE.

04 – Pauta

O Presidente do CONERGE deu como iniciada a reunião às 08:20 horas, saudando
a todos. Após, elencou as correspondências recebidas nos meses dezembro/janeiro.
Em seguida passou a palavra para o Sr. Wagner Rocha que fez uma breve
explanação sobre os temas abordados durante o Encontro Nacional de Conselhos de
Consumidores de Energia Elétrica, realizado em Recife, dias 27 d 29 de novembro
de 2006. Dentre os tema citados, destacou apresentação, realizada pelo Sr. Pedro
Ramalho sobre Modelo de Capacitação de Conselheiros e Suplentes de Conselhos
de Consumidores “. O Sr. José Nunes ressaltou a relevância dos temas abordados.
Sugeriu, que estes, fizessem parte das pautas de reuniões do Conselho no decorrer
do ano. Colocou, que devido à rotatividade dos Conselheiros pelo tempo de
mandato, deveria ser adotado um programa anual para capacitação dos
Conselheiros. O Sr. Gil Brasil sugeriu um contato com Sr. Pedro Ramalho para
formatação de um Curso de Capacitação para os Conselheiros do CONERGE. O Sr.
José Sobrinho sugeriu que fossem feitos vídeos para serem usados para capacitação
de outros Conselheiros, sugeriu ainda, o que o horário do curso deveria ser pela
manhã, após a reunião mensal do Conselho. O Sr. Gil Brasil argumentou que nem
todos os Conselheiros podem dispor de uma manhã inteira fora do seu ambiente de
trabalho, e, que seria mais viável se o curso fosse realizado no final da tarde,
sugeriu ainda, que curso de capacitação fosse estendido para outros representantes
da sociedade civil. Após discussão sobre horário do Curso de capacitação, o
Presidente do CONERGE passou a palavra para o Sr. Wagner Rocha que abordou o
tema, solicitado pela Sra. Adriana Prado, Representante da Classe Rural, sobre
andamento das obras do “Programa Luz para Todos” nos municípios de Aracati,
Limoeiro do Norte e Russas. O Palestrante iniciou pontuando sobre a parte legal do
Programa. Informou o número de obras aprovadas para região em 2006. Salientou
que as execuções das obras estão dentro do prazo regulamentar. Ressaltou que o
prazo de execução das obras são acompanhadas pela Agencia Reguladora ARCE.
Salientou ainda, que além da ARCE as obras do “Programa Luz para Todos” são
fiscalizadas pela Eletrobrás. O Sr. José Nunes afirmou que a Concessionária já
atendeu a mais de cem mil novos clientes e que o investimento anual foi de cem
milhões de reais. Ressaltou ainda, que em alguns casos, o atraso na execução das
obras ocorre porque o cliente inicia o processo de solicitação de orçamento e custa
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a aprová-lo, esclareceu, que geralmente o fato ocorre, quando o orçamento tem
valor a ser pago pelo cliente. Esclareceu ainda que devido ao aumento de demanda,
principalmente para a irrigação, foi necessária a construção de novas subestações, o
que demandou maior tempo para execução de algumas obras. O Sr. Marcio Melo
salientou, que obras onde são necessárias redes de média e alta tensão, dependem
de aprovação do Comitê Gestor Estadual do Programa Luz para Todos. O Sr. José
Nunes acrescentou que existem solicitações, em que, para atender a uma única
unidade consumidora, o custo chega a cinqüenta mil reais, e que, para caso como
estes, a Concessionária está estudando a utilização de painéis fotovoltaico. Após o
Sr. José Nunes apresentou a revista Conhecimento, publicação da Coelce voltada
para projetos técnicos e parcerias. Falou também sobre o Projeto Escola Coelce Caminhos Eficientes, unidade móvel multifuncional, que agrega em um mesmo
espaço sala de aula, espaço lúdico-interativo com diversas fontes de geração de
energia elétrica com simulações do uso eficiente de energia. O Sr. Gil Brasil
sugeriu que o Projeto Escola Coelce acompanhasse o CONERGE durante as
reuniões descentralizadas. O Sr. José Nunes acrescentou que o Projeto Escola
Coelce também poderia ser utilizado para a capacitação dos Conselheiros. Seguindo
a pauta, o Sr. Gil Brasil passou para coleta de tema para composições de pautas
para as reuniões de 2007. O Sr. José Sobrinho citou a dificuldade dos pequenos
produtores de leite do Estado. Questionou o que a Coelce poderia fazer para incluir
os produtores de leite na categoria da tarifa rural e sugeriu que como pauta da
próxima reunião, fosse abordado o tema “Subsídio tarifário para os produtores de
leite e para piscicultura”. O Sr. Marcio Melo esclareceu que os subsídios tarifários
são estipulados pela ANEEL. Sugeriu que a classe rural pleiteasse junto a ANEEL
concessão do benefício. Citou o exemplo da Federação de Bairros e Favelas que
pleiteou e conseguiu junto a ANEEL e ao Ministério de Minas e Energia, a
prorrogação do prazo de cadastramento dos consumidores com direito a tarifa baixa
renda. O Sr. Gil Brasil sugeriu a participação do Conselho em reuniões do CNI e
CNA. Defendeu que o Conselho deveria se aliar as grandes representações para
juntos reivindicarem, junto aos Governos Federal e Estadual, a diminuição dos
encargos da tarifa de energia elétrica. Após as sugestões de temas para pauta de
reuniões. O Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar,
deu como encerrada a Reunião. Para constar, eu, Francisco Wagner Morais Rocha,
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

Paulo Sousa Barbosa
Vice Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Comercial
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José Osmar Prado
Representante Suplente da Classe Comercial

José dos Santos Sobrinho
Representante Suplente da Classe Rural

Wagner Morais Rocha
Secretário Executivo do CONERGE

CONVIDADOS:
José Nunes de Almeida Neto
Diretor Vice Presidente Institucional e de
Comunicação da Coelce
Marcio Rodrigues Melo
Representante da ARCE
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