
INTERNAL

CyNERGE
CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ

Ata da 224^ Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores da 
Enel Distribuição Ceará

01 - Data: 04 de junho de 2020, às 9h00min 

02 — Local: Sala Virtual (videoconferência) - PLATAFORMA TEAMS

03 - Conselheiros Presentes: Antonio Erildo Lemos Pontes - Presidente do CONERGE e Representante Titular 
da Classe Rural, Paulo Souza Barbosa - Vice-Presidente do CONERGE e Representante 
Titular da Classe Comercial, Joaquim Caldas Rolim de Oliveira - Representante Titular da 
Classe Industrial, Maria Francilene da Silva - Representante Titular da Classe Residencial, 
Adão Linhares Muniz - Representante Titular da Classe Poder Público, Antônio José Gomes 
da Costa - Representante Suplente da Classe Comercial, Raul Amaral Júnior - Representante 
Suplente da Classe Industrial, Rizonaldo Alves Paes - Secretário Executivo Titular do 
CONERGE e Jefferson de Oliveira Barbosa - Secretário Executivo Suplente do CONERGE.

04 - Enel Distribuição Ceará: José Nunes de Almeida Neto - Diretor Institucional Enel Brasil, José Osvaldo 
Correia Férrer - Responsável pelas Obras do Governo do Estado, Maria do Socorro Pontes - 
Responsável pela Área de Planejamento e Engenharia, Rodrigo Carlos de Almeida - 
Responsável pela Área de Faturamento, Márcio Lisandro de Sena Almeida - Responsável pelo 
Atendimento Presencial, Ruy Magno Praciano Bandeira - Área de Governo, Ana Carolina 
Choudhury - Área de Grandes Clientes, Gustavo Gracia Ribeiro e Raimundo Tarcisio Costa - 
Área de Regulação.

05 - Deliberação: O Presidente do CONERGE, o Senhor Erildo Pontes, iniciou a Reunião às 9h00min, saudando 
todos os presentes. Inicialmente, ressaltou que o Senhor Diretor José Nunes participará desta 
reunião, porém terá um pequeno atraso deconente de estar em outra, mas que logo marcará 
presença. O Senhor Rizonaldo Paes, também justificou a ausência da Diretora de Mercado a 
Senhora Márcia Sandra, por estar presente em outra reunião nesta manhã, com o Senhor 
Nicola Cotugno. Em seguida, o Presidente do CONERGE colocou sob aprovação a Ata da 
Reunião Ordinária 223. Porém, o Senhor Joaquim Rolim solicitou do Presidente do 
CONERGE uma nova avaliação da mesma, o que levou o Presidente a conceder um prazo até 
o dia 08 de junho, segunda-feira, bem como solicitou o seu reenvio, a pedido deste 
Conselheiro e dos demais que, por qualquer impossibilidade, não tiveram tempo de revisar 
esta Ata. O Senhor Adão Linhares solicitou também considerar a leitura desta Ata aos que 
não participaram mesmo que não necessite de sua validação. De certo o Presidente do 
Conselho concedeu o pedido designando a Assessora Administrativa do CONERGE a 
executar esta tarefa. Logo após, o Senhor Erildo Pontes mencionou as Correspondências 
Enviadas: Mensagem Grupo CONERGE - Dr. Erildo Pontes — Assunto: “Diário do Nordeste 
- Lucro da Enel cresce mais de 10 vezes impulsionado por tarifa maior”; Mensagem Grupo 
CONERGE - Rizonaldo Paes - Assunto: “Informe atualizado de Novas Conexões com
Obras”; Mensagem Grupo CONERGE - Dr. Joaquim Rolim - Assunto: “Diário do Turismo 
- Entidades Hoteleiras se unem pedem medidas urgentes à ANEEL; Mensagem Grupo 
CONERGE - Dr. Joaquim Rolim - Assunto: “Maranhão Hoje - FIEMA pede a Equatorial e 
ANEEL revisão de contratos dos Consumidores Corporativos”; Mensagem Grupo 
CONERGE - Dr. Joaquim Rolim - Assunto: “Canal o Sindienergia no Youtube”; E-maÍl 
Secretaria Executiva do CONERGE à ANEEL - Assunto: Esclarecimento sobre Reunião
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Ordinária de forma virtual - CONERGE; Mensagem Grupo CONERGE - Dr. Joaquim Rolim
- Assunto: “Mecanismo de Acionamento das Bandeiras é suspenso até dezembro de 2020”; 
Mensagem Grupo CONERGE - Dr. Joaquim Rolim - Assunto: “Energia em Pauta - Futuro 
da Geração Distribuída Pós Pandemia”; Mensagem Grupo CONERGE - Dr. Joaquim Rolim 
-Assunto: “Canal Energia-Organizações pedem transparência em custos da Conta CO VID”; 
Mensagem Grupo CONERGE - Dr. Joaquim Rolim - Assunto: “Canal Energia - Sem 
Empréstimo, conta de luz poderá ter alta de 9,58% em 2020”; Mensagem Grupo CONERGE
- Dr. Erildo - Assunto: “Live Novas Opções de Cultiyos\le Fruteiras para Áreas Irrigadas do 
Nordeste”; iz - Assunto: “ uai a Importânciansagem Grupo CONERGE - Dr. Adã*
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do Setor Energético para o Ceará pós pandemia”; e das recebidas: E-mail Enel Rizonaldo Paes 
- Assunto: “Novo Comunicado Ações Enel - COVID-19”; E-mail GESEL - Assunto: 
Webinar GESEL: "Os impactos da pandemia da Covid-19 no SEB - 14 de maio às llh 
exclusivamente para os membros dos Conselhos de Consumidores; E-mail ANEEL - Assunto: 
“Esclarecimento sobre Reunião Ordinária de forma virtual - CONERGE”; E-mail FIEC - 
Núcleo de Energia - Assunto: “3^ Edição do Energia em Pauta 02/06”. O Senhor Erildo Pontes 
fez um breve comentário com relação ao envio das Planilhas da ANEEL referente ao Reajuste 
Tarifário em que mais uma vez houve atraso no recebimento impossibilitando o Conselho a 
exercer seu papel de forma minuciosa e poder cumprir seu papel na representação dos 
Consumidores. Logo cedeu o início das palestras.

06 - Palestra 01: “Evolução do Sistema da Enel Distribuição Ceará Quanto as Faturas”
Palestrante: Rodrigo Carlos de Almeida - Responsável pela Área de Faturamento Ceará

O Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. Ante a 
Apresentação do Palestrante, mencionou que diante dos esclarecimentos feitos na última 
reunião com a Enel e CONERGE, via Plataforma TEAMS, foi comentado detalhes sobre o 
Plano COVID e algumas análises feitas diante da Resolução Normativa da ANEEL de n® 
878/2020, que envolve obrigatoriedades para esse período, inclusive no que se refere a 
execução das leituras dos medidores. Esclareceu ter havido também dentre outras disposições 
a desobrigaçâo na realização da leitura, mas que a Enel Ceará permaneceu com o 
planejamento da execução desse serviço, de forma a atender melhor os clientes, com os 
devidos cuidados com a integridade de seus funcionários durante a pandemia, mas que a 
Companhia está preparada para implementar a autoleitura para qualquer eventualidade de 
agravamento da crise. O Senhor Rodrigo Carlos veio a apresentar toda uma estratégia que 
possibilitasse reduzir o número de reclamações que se apresentavam por motivos relacionados 
ao faturamento, implementado premiação pelo desempenho das equipes e funcionários que 
tivessem melhores resultados nas tratativas das reclamações. Após os esclarecimentos 
prestados pelo Palestrante, o Senhor Joaquim Rolim solicitou a palavra e elogiou a 
Apresentação e estratégias do Palestrante diante um problema que provocou enorme 
transtorno e que envolve todos os Consumidores de energia do Estado do Ceará, mas solicitou 
se seria possível dentre as estratégias apresentadas que haja uma tolerância até dezembro, ou 
até 90 dias, diante de do momento de crise pela pandemia. O Senhor Joaquim Rolim 
mencionou que em contato com representantes do Sindienergia, agendar uma reunião com 
representantes da Enel, mais precisamente com a Senhora Ana Caroline, que tem prestado um 
bom atendimento e as devidas atenções a Classe Industrial, apesar do nível alto de problemas 
aos Clientes com Geração Distribuída. O Senhor Rodrigo Carlos se propôs a participar desta 
reunião, no dia 16 de junho, assim como apresentar dados para o problema de GD com a causa 
raiz. O Senhor Raul Amaral elucidou a preocupação da Companhia em sanar problemas 
internos de seus clientes e da busca pela satisfação e premiações mencionadas de iniciativa 
desta Distribuidora. O Senhor Raul Amaral ainda indagou o Palestrante quanto ao Grupo A, 
como se encontra a situação atual pois não foi citada na Apresentação feita. O Senhor Rodrigo 
Carlos esclareceu ao Senhor Raul Amaral que dentre as 43.000 reclamações, do backlog, pode 
apresentar em uma próxima oportunidade esses dados junto ao CONERGE, de forma 
segmentada para um maior entendimento e esclarecimento. E programou a entrega dessas 
informações para a mesma data firmada com o Senhor Joaquim Rolim. Porém antecipou que 
dentro das 43.000, existe aproximadamente 300 reclamações do Grupo A. E que de 46 pessoas 
que trabalhavam no backoffice voltado para essas 43.000 ordens, 03 pessoas estavam 
específicas para trabalhar com os Clientes do Grupo A e foram qualificadas para trabalhar 
diretamente com esse público. Ressaltou que hoje está empenhado em atender todas as 
reclamações no prazo, e que as mesmas atualmente estão em dia. Com relação à revisão da 
cobrança com base na Demanda Contratada, o^ànhor Rodrigo Carlos, solicitou deixar 
re^trado em Ata que dará um retomo em semi^cia sobre o tema, pois não há como
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responder no momento. A Conselheira Francilene indagou se caso o faturamento for baixo 
em um mês e não gerada conta, se no mês subsequente será acumulada. E gostaria ainda de 
saber qual o quantitativo de reclamações nas redes sociais, pois seria o canal mais viável e 
acessível dos Consumidores. O Senhor Rodrigo Carlos ressaltou que os casos apresentados 
em redes sociais tiveram suas atenções a partir do dia 25 de maio e que a Enel iniciará o 
devido retomo a esses Clientes. O Senhor Márcio Lisandro frisou que qualquer caso que se 
apresenta seja enviado tal demanda a Enel Ceará para avaliação, bem como qualquer sugestão 
deste Conselho será de muito útil a Companhia. O Senhor Rizonaldo Paes inclusive solicitou 
0 envio a sua pessoa, para uma maior agilidade. Sem mais demandas e duvidas deste Conselho, 
o Presidente CONERGE cedeu a palavra ao próximo Palestrante.

07 - Palestra 02: “Evolução no Atendimento as Novas Conexões com Obras e Proposta de Solução das 
Pendências em Atraso e Apresentação de Investimentos”
Palestrante: Socorro Pontes - Area Planejamento e Engenharia da Enel Ceará

4'

A Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. Para constar, 
a Palestrante iniciou seu tema fazendo uma abertura pelo Grupo A apresentando exatamente 
como é 0 comportamento em relação às obras executadas e prazos do Grupo A em todo o 
Estado. Dentre as 109 obras a executar, 95 estão no prazo. Com relação ao Grupo B, com 
parcela maior de obras, há 2.149 fora do prazo de um total de 2.994 obras à serem executadas. 
Esclareceu que no mês de maio teve um número de 152 turmas mobilizadas. Informou que 
diante desta crise, foram priorizadas e antecipadas obras para unidades de saúde, onde até o 
momento foram finalizadas 53 obras de atendimento a hospitais de campanha, em termos 
gerais, um grande investimento e citou como destaque na obra do hospital Vale do Jaguaribe, 
com 12 km de extensão e executada em tempo recorde de 25 dias. Depois de executar essa 
obra, há mais 6 novas obras programadas para execução na área da saúde para o mês de julho. 
Para encerrar, a Palestrante apresentou um vídeo dessa obra voltada para atender aos 
equipamentos de saúde, do Hospital do Vale do Jaguaribe, onde foi utilizada tecnologia de 
drones para travessia auxiliar de condutores, sobre um rio. O Presidente do CONERGE 
solicitou um olhar mais atencioso com 0 Consumidor Rural e que merece toda atenção da 
Distribuidora. Registrou que a própria Apresentação mostra aumento significativo no 
percentual de atrasos nos atendimentos aos Clientes Rurais nos últimos três meses com maior 
relevância no Centro Sul e Sul do Estado. A Senhora Socorro Pontes informou que apesar de 
todas as dificuldades que vem ocorrendo no mundo pela pandemia, pode-se observar grande 
evolução em uma Regional Rural, no caso da Regional Norte, que está com apenas 68 obras 
pendentes, mas que há ainda um número de obras bem expressivas na Centro Sul e atualmente 
foram colocadas mais 18 turmas para dar maior velocidade nos atendimentos. Quanto a 
qualidade do fornecimento, esclareceu que infelizmente houve um inverno mais intenso e que 
neste caso o Conselho faz uma percepção do Cliente em relação à qualidade no geral e no 
ranking que acaba nos colocando agora no final. O Senhor Rizonaldo Paes mencionou um 
caso de São Luis do Curú que vem sendo acompanhado pelos responsáveis da área, que há 
uma programação para ser inspecionado de forma minuciosa o alimentador da unidade, tendo 
em vista não ter dado o devido retomo até o momento, mas que trata-se de um local de difícil 
acesso em períodos de chuva e que nos próximos 15 dias no máximo ao final de junho 
informaremos sobre as ações implementadas para solução do caso. O Senhor Raul Amaral 
ressaltou ser cobrado pela atualização dos números e que achou relevante o fluxo de obras 
diminuindo sensivelmente, mediante o trabalho desempenhado pela Senhora Socorro Pontes 
brilhantemente e de todo seu esforço, que é super merecido o reconhecido. Porém não pode 
deixar de considerar o rigor deste Conselho, e nas palavras de seu Titular pela Classe 
Industrial e em suas críticas sem desmerecer o brilho do sucesso do profissional, mas há muito 
a se exigir e é por isso duh este Conselho é nacionalmente reconhecido. Lembrou que o 
Conselho abraçou este tema pesde 2011/2012 e que o posicionamento do CONERGE é para 
ajudar a sanar essa crise/q^Jná muito se estende. E que olhem as críticas feitas não no mérito
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os de Baixa Renda. Os questionamentos 
nsumidor pagaria suas contas estando

de qualquer açâo dos colaboradores, mas é justamente uma contribuição para melhorias 
almejando novas premiações. Sem mais a tratar o tema foi encerrado.

08 - Palestra 03: “Estratégia de Atuação do CONERGE nas Consultas Públicas da ANEEL.
Moderador: Antonio Erildo Lemos Pontes - Presidente do CONERGE e Representante 
titular da Classe Rural — FAEC
Expositor: Joaquim Caldas Rolim de Oliveira - Representante Titular da Classe Industriai

Em outros assuntos, o Senhor Erildo Pontes elucidou toda a ajuda dos Membros nos últimos 
dias e pelo conhecimento jurídico e disponibilidade do Senhor Raul Amaral, bem como do 
entendimento do Senhor Joaquim Rolim e seu aprofundamento. O Senhor Joaquim Rolim 
relatou as demandas enviadas por este Conselho nos últimos meses e que de início foi enviado 
a Aneel um Documento no dia 14 de abril relativo ao Reajuste Tarifário da Enel Ceará e que 
este Conselho tomou a decisão de entrar com recurso com o devido embasamento em fatos e 
Resoluções que possibilita um melhor entendimento e distribuição dos cálculos do Reajuste. 
Segundo o Senhor Raul Amaral, ressaltou a legalidade desse processo e que a Distribuidora 
tem obrigações em obedecer ao procedimento processual estabelecido por ato administrativo 
regulado. O Senhor Joaquim esclareceu que o documento enviado dia 15 para ANEEL ainda 
não houve retomo até o presente momento. Informou que em meio a demanda enviada, consta 
a postergação do Reajuste Tarifário para próximo ano, devido à situação de pandemia que 
estamos vivenciando, não permitindo a mínima para aplicação de reajustes. O Senhor Erildo 
Pontes, bem como o Senhor Joaquim Rolim se posicionaram quanto a demora nas 
informações prestadas pela ANEEL, no envio das planilhas e que a ANEEL deve ter a 
consciência e respeitabilidade pelo papel dos Conselhos e seus Consumidores, que buscam 
novos conceitos e formas de aplicações para acompanhar a qualidade dos serviços de energia 
elétrica e tarifas aplicadas. O Senhor Raul Amaral ressaltou que há Leis de Concessões com 
a necessidade de respeitar as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sem o 
prejuízo das normas da Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor, onde pode-se analisar 
as cláusulas e interpretar as normas aplicáveis, que sempre será interpretado em benefício do 
Consumidor, portanto, esse é um princípio do Código de Defesa do Consumidor. Posto isso 
deverá haver um canal entre os Senhores André Ruelli que é responsável por atender os 
Conselhos mostrando não haver sentido tal cobrança. Declarou que a visão das pessoas é que 
a atual metodologia é uma forma desequilibrada para o Consumidor, principalmente para os 
Clientes do Grupo A, que o contrato de Demanda não é adequado quando você está 
negociando, pois, todo mundo sabe quando há outro lado para negociar. Mencionou ainda que 
a Distribuidora notificou seus fornecedores sobre argumentação de caso de força maior para 
rever os seus Contratos de compra de energia elétrica, o que pareceu para o Conselheiro um 
contrassenso na renegociação de Contratos em relação aos Consumidores e principalmente 
nos Contratos de manufatura que ainda estão em vigor, pois na mesma forma como o Reajuste 
Tarifário, as pessoas queriam ter Reajuste acumulado no próximo ano. Então, para finalizar o 
Conselheiro disse que teria de haver um Contrato Aditivo padrão para essa negociação. Em 
outro tema e relativo a suspensão do fornecimento de energia, o Senhor Adão Linhares, 
ressaltou que junto ao Governador e a Companhia, ficou estabelecido deixar de suspender o 
fornecimento sendo naturalmente o Residencial e o Residencial Baixa Renda, esse foi um 
sinal de sensibilização nesse momento. Prosseguindo, o Senhor Joaquim m declarou que fica 
difícil para uma empresa de mercado compreender como justo um reajuste de preços em um 
momento tão difícil como este que estamos vivenciando, e também quanto à não aplicação da 
demanda registrada no faturamento mensal da energia. O Senhor José Nunes, esclareceu que 
recebeu inúmeras ligações solicitando uma sensibilização da Enel Ceará diante do trágico 
quadro da pandemia. Dentre os temas tratados e por sinal por intermédio de um dos 
Conselheiros presentes a esta Reunião, sobre a suspensão do fornecimento de energia em prol 
dos Consumidores Residenciais e principal 
feitos se referiram ao modo de como
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impossibilitado de trabalhar e tendo de permanecer em casa, pedido este que chegou a 
Diretoria da ENEL Ceará por vários Canais e até do Governador do Estado. Esclareceu que 
esta decisão da Enel Ceará foi ante determinações regulamentares e ressaltou ser de total 
confiança e de interesse a sua preservação. Ressaltou que a solicitação e sensibilização da 
Enel Ceará foi prontamente acatada, porém com a ressalva de não poder ser divulgada, haja 
visto que o quadro da inadimplência pudesse ser agravado. Essa decisão envolveu todo o 
Grupo Enel em seus respectivos estados. Achou salutar que a ANEEL se posicionasse, bem 
como colocasse as regras para melhor atender os Consumidores Residenciais. Exemplificando 
esta situação, declarou ser difícil abrir mão de um Reajuste Tarifário, o que impacta nos 
resultados finais. Referente ao tema da Demanda lida, esclareceu ser algo que reflete 
diretamente no contrato da Distribuidora e isso dificulta até para uma flexibilização. Ressaltou 
que uma Distribuidora do setor elétrico arrecada para Transmissão, para Geração e para todos 
que compõe a cadeia elétrica, e seus equipamentos. Uma Distribuidora tem um caixa que 
quase se distribui como tesouro, então como Conselho de Consumidores, é salutar refletir 
sobre a condição da Distribuidora, e se for o caso, até depois realizar uma reunião específica 
para mostrar esses impactos na Distribuição, que eles são importantes quando nós mexemos 
dentro de ações institucionais. Então solicitou a sensibilização do Conselho, para consensos 
internos desde que haja bom senso nas tarifas que são aplicadas pela Distribuidora e não 
necessitar ser tratada através do judiciário e órgãos reguladores. Joaquim Rolim afirmou que 
concorda com o ambiente de consideração e interação existente, muito produtivo, mas nem 
sempre é possível obter consenso, e que não é possível, nem para a Enel nem para o Conselho 
de Consumidores, serem compartilhadas todas as decisões relacionadas ao tema. Senhor Raul 
Amaral frisou que o ingresso no judiciário não se trata de uma “ausência de confiabilidade”, 
mas questionou a ausência de decisões por parte da Agência Nacional e mais precisamente 
que sua posição declara claramente que haja negociações internas sem a sua intervenção. 
Ressaltou ainda haver temas que chegaram ao conhecimento do Conselho tais como o Reaviso 
de vencimento e Corte e que seria suspenso; porém não foi levado ao conhecimento do 
Consumidor. E neste caso, não resta ingressar no judiciário e considera muitas liminares 
concedidas. Por fim, o Senhor Nunes esclareceu ainda que a Distribuidora tem sua 
fundamentação jurídica, e que depois, em uma ligação com o Presidente da Federação da 
Indústria, foi esclarecido sobre a postura da Enel Ceará diante de uma crise como essa e que 
não há como generalizar a revisão tanto para cima com para baixo das Demandas Contratadas 
desses Clientes; portanto, aqueles casos que tem dificuldade de arcar com o ônus do momento 
e está inadimplente, a Enel Ceará está aberta a negociações. O Senhor Erildo Pontes entendeu 
como esta Reunião de um nível mais alto e bem mais debatido e proveitoso e que todos estão 
em um mesmo propósito e de relação de confiança, construído ao longo de muito tempo. E 
de certo promoverá as demais Reuniões nesta mesma Plataforma de acesso. O Presidente do 
CONERGE, sem mais a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião 
e, para constar, eu, Rizonaldo Alves Paes - Secretário Executivo Titular do CONERGE, redigi 
a presente Ata, que após lida e aprovada, vai para assinatura de todos os Conselheiros 
presentes.
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CONSELHEIROS PRESENTES:

Antonío Er

Representante Titular da Classe Rural
Presidente do CONERGE

Secretário Executivo Titular do CONERGE
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