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Ata da 223^ Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores da
Enel Distribuição Ceará
01 — Data:

20 de fevereiro de 2020, às 8h40min

02 - Local: Administração Central da Enel Distribuição Ceará - Sala de Reuniões do CONERGE

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 Rohm de Oliveira - Representante Titular da
Classe Industrial, Maria Francilene da Silva - Representante Titular da Classe Residencial,
Jose dos Santos Sobrinho - Representante Suplente da Classe Rural, Antônio José Gomes
da Costa - Representante Suplente da Classe Comercial, Francisco Alonso Pereira Lima Representante Suplente da Classe Residencial e Rizonaldo Alves Paes - Secretário
Executivo Titular do CONERGE.
04 - Enel Distribuição Ceará: José Osvaldo Correia Férrer - Responsável pelas Obras do Governo do Estado,
Maria do Socorro Pontes - Responsável pela Área de Planejamento e Engenharia, Gustavo
Gracia Ribeiro e Raimundo Tarcisio Costa - Área de Regulação.
05 - Convidado: José Dickson Araújo - Coordenador de Energia ARCE.

06 - Deliberação: O Presidente do CONERGE, o Senhor Erildo Pontes, iniciou a Reunião às 8h45min, saudando
todos os presentes. Inicialmente, elucidou a presença do Senhor José Dickson Araújo,
Coordenador de Energia da Arce que fará uma apresentação nesta reunião sobre as ações da
ARCE no setor elétrico da Enel Distribuição Ceará. Em seguida, o Presidente do CONERGE
colocou sob aprovação as Atas das Reuniões Ordinárias 22 P e 222®, que prontamente foram
aprovadas por todos nesta reunião. Logo após, o Senhor Erildo Pontes mencionou as
Correspondências Enviadas: Carta Conerge 02/2020 - Assunto: Agradecimento Palestrante
Márcio Lisandro; e das recebidas: e-mail FIEC - Assunto: “Convite - 1® Edição do Energia
em Pauta; e-mail FIEC Café com Energia- Assunto: Convite 34a edição - Café com Energia
2020 e e-mail Joaquim Rolim - Assunto: ANEEL altera prazo de recadastramento de
Consumidores Rurais. O Senhor Erildo Pontes mencionou que nesta reunião está sendo
assessorada pela Senhorita Mona Lisa Oliveira em decorrência da ausência da Assessora
Administrativa do CONERGE, a Senhorita Aparecida Passos que por razões de um
procedimento cirúrgico de sua filha teve que se ausentar.

07 - Palestra 01: “Ações da Arce na Fiscalização dos Serviços Prestados pela Enel Ceará”
Palestrante: José Dickson Araújo - Coordenador de Energia da ARCE

O Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. Ante a
apresentação do Palestrante, o Presidente CONERGE informou que em uma reunião junto
ao Dr. Hélio Winston, Presidente da ARCE foi firmado a presença do senhor Jose Dickson
para relatar todas as medidas que a ARCE vem adotando referente as reclamações da Enel
Ceará. Foi ainda sugerido pelo Presidente da ARCE que o Conselho adote uma relação mais
estreita junto ao Ministério Público, uma vez que já houve ações de iniciativa do Conselho
junto ao mesmo órgão, agora regido pelo Senhor Manoel Pinheiro. Portanto, o Presidente
do Conerge sugeriu agendar uma visita ao atual Procurador Geral para tratar de temas do
Setor Elétrico. O Senhor Erildo Pontes, mencionou que houve ações em anos anteriores
tratadas com o intermédio do Ministério Público do Ceará sobre uma ADIN de n°
003363144.2010, referente a Contribuição de Iluminação Públida CIP. Relatou que ao
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longo dos últimos meses e até anos, há problemas de ordem contínua dentro da Companhia
do Estado do Ceará. Acredita que a Companhia poderá apresentar resultados melhores,
como também estratégias para solucionar os problemas apontados. Um dos problemas
mencionados pelo Presidente do Conerge foi referente a troca de titularidade solicitada por
um Consumidor na Loja de Atendimento Enel Ceará e que veio a ser informado de que esse
procedimento não seria de imediato e sim teria um prazo para a conclusão. Foi citado que o
problema se iniciou em 01 de julho de 2019 e até o momento não foi solucionado de forma
significativa pela Companhia. O Senhor Erildo Pontes comentou que o Conselho participou
da Premiação de Qualidade da ANEEL (lASC) e mencionou que se surpreendeu que das 3
melhores Distribuidoras que tiveram a premiação e destaques, duas eram estatais e somente
1 privada. Em sua preocupação com a atual situação da Enel CE, o Presidente do Conerge
tomou a iniciativa em conversar com Representantes da Aneel e questionou se a
Distribuidora estaria agindo corretamente e não de forma relapsa. Destacou a importância
da presença do Senhor Dickson, Coordenador de Energia da ARCE nesta presente reunião,
bem como em demais reuniões mensais até pela quantidade de multas que a Enel vem
recebendo durante um certo período. O Senhor Paulo Barbosa ressaltou que participou dessa
premiação e que ficou decepcionado e preocupado com o resultado, pois demais
Distribuidoras de pequeno porte foram premiadas. Em sequência, o Presidente do Conerge
passou a palavra para o Senhor Dickson, para iniciar a apresentação. O Senhor Dickson
iniciou a apresentação, informando sobre as ações da ARCE na fiscalização dos serviços de
Distribuição. Citou que o novo Presidente da ARCE convidou o Presidente do Conerge, o
Senhor Erildo Pontes a participar de uma reunião para ouvir e dar suas contribuições para
as ações de fiscalização, estreitando as relações da ARCE junto à comunidade. O Senhor
Dickson relatou ver com bons olhos essa nova gestão da Enel prestada pelo novo Presidente
da Enel Ceará, o Senhor Charles Capdeville e que nesses dez anos na ARCE não se recorda
de um Presidente da Enel Ceará ter se colocado tão a disposição a ir a ARCE e prestar contas
do início da gestão e colocar o que está sendo feito para melhoria do serviço. Relatou que o
que chamou a atenção dele foi a Frase que o Presidente da Enel Ceará mencionou que “o
objetivo da gestão dele é a Enel voltar a ser a primeira do Brasir. O Senhor Dickson
apresentou o atual modelo de fiscalização da ARCE em que consiste e que
0 modelo de 2016 não era eficaz para os problemas que se apresentavam junto a Agência
Reguladora. E que atualmente a ARCE adota um modelo de fiscalização que se divide em
3 níveis, dentre eles o mais citado foi o monitoramento. O Palestrante informou ainda que
foi tratado o tema junto ao Senhor Andre Pepitone, Diretor Geral da ANEEL sobre as
medidas que a ARCE vinha adotando, com prazo de resolução de até 2 anos para a
Companhia se adequar. Caso a Distribuidora não cumprir o período estimado teria de passar
pelo processo de fiscalização e assim arcando com multas. O modelo atual restringe a
resolução do problema em até 1 ano e caso a Distribuidora dentro desse período já apresente
problemas para solucionar poderá ser suspenso o plano em questão. Relatou que referente
ao plano de melhorias, com o acompanhamento e fiscalização foi-se reduzindo a um número
de obras pendentes de 14 mil para 3 mil obras. Mesmo assim, em seu ponto de vista, a
Distribuidora continuará com obras pendentes e consequentemente a ARCE fará o seu papel
de fiscalizadora. O Senhor Dickson mostrou aos Conselheiros presentes a apresentação feita
pelo 0 Presidente da Enel Ceará, durante a reunião realizada nas dependências da ARCE. O
Senhor Joaquim Rolim comentou que anos anteriores, 2010, o tempo médio de Atendimento
- TMA, correspondia a % do tempo exigido atualmente e tinha uma exigência maior por
parte da Agência Nacional de Energia Elétrica. Complementou ainda que teria sugerido a
ANEEL a possibilidade de não ultrapassar era 24 horas o tempo de espera para o
atendimento emergencial dos Consumidores de energraí O palestrante considera ser
relevante a sugestão dada pelo Conselheiro Joaquim R^m, e que caso viesse a ser acatado
pela ANEEL a Distribuidora terá de adequar-se às novas/êiras. Portanto, o Senhor Joaquim
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Rolim sugeriu formalizar junto a ANEEL, para regulamentar os limites referente ao tempo
médio de atendimento. O Senhor Dickson esclareceu que para os novos casos de falta de
energia ou interrupções no Setor Elétrico será calculado o TMA a partir da primeira
reclamação que o primeiro Consumidor fizer. A Senhora Francilene Silva enalteceu a
apresentação do palestrante, o Senhor Dickson, e que foi bastante esclarecedora a algumas
dúvidas que a mesma tinha. Porém, referente as faturas duplicadas, indagou qual a visão da
ARCE e medidas a serem tomadas, visto que o Consumidor é o maior prejudicado e sem
perspectivas de resolução do problema. A Conselheira considera ser este um tema de grande
importância e que a ARCE deveria atuar melhor nesse momento, visto que tem uma
repercussão maior na mídia e em redes sociais. Ao final o Senhor Dickson informou estar à
disposição para qualquer esclarecimento necessário e demais temas que necessitem de sua
intervenção.
08 - Palestra 02: “Evolução no Atendimento as Novas Conexões com Obras e Proposta de Solução das
Pendências em Atraso”
Palestrante: Socorro Pontes - Area Planejamento e Engenharia da Enel Ceará
A Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. Para
constar, a Palestrante ressaltou que a Enel Ceará está empenhada no aumento das turmas e
distribuição de equipes para agilizar o acordo firmado junto a ARCE. Ressaltou ainda que a
Enel Ce está disponibilizando mais recursos financeiros para atender demandas de materiais,
contratações e aprimoramento da mão de obra de funcionários. O Presidente Erildo Pontes
teceu comentários sobre sua preocupação caso a Distribuidora venha persistir com os
mesmos impedimentos anteriores, pois os números nunca são suficientes para atender as
demandas reais da quantidade de obras pendentes. Desde a apresentação da evolução do
TAC, a Senhora Socorro Pontes informou que foram geradas cerca de 61.756 solicitações
de novas conexões. Informou que logo após, foi criada uma sacola de obras chamada
backlog, e em maio de 2016 foi somado o fluxo de novas obras, onde até hoje foram
executados 56.766 e a executar 5.505, com 81 cancelamentos. Segundo a palestrante, do
montante inicial do acordo junto a ARCE, já foram executados cerca de 91% das obras
pendentes, restando apenas 9% a finalizar. Ressaltou que em 2018 houve um avanço nas
solicitações de pedido de execução de obras. A Palestrante informou que, das obras ainda
pendentes, há 2.255 dentro do prazo regulamentar, corresponde a 41%, e 59% fora do prazo
regulamentar e que a Enel Ceará está a se empenhar para sanar neste ano de 2020. A Senhora
Socorro Pontes mencionou que em Fortaleza há 87% das obras no prazo, Metropolitana 78%
das obras no prazo. Segundo a Palestrante a estimativa é de chegar esse ano com a
normalidade na execução das obras para Fortaleza, Metropolitana, Norte e Leste. Referente
ao Grupo “A”, a Senhora Socorro mencionou que haviam 148 obras a executar, sendo que
no mês de Janeiro estava com 131 no prazo e 17 fora prazo. Ressaltou que em média, estão
executando as obras do Grupo A em até 57 dias. A Palestrante esclareceu ainda aos presentes
que até 2015 a Distribuidora seguia uma regulamentação de prazo de início de obras e que
com algumas mudanças nesta regulamentação ela segue atualmente o que se chama de prazo
de execução. Portanto, obras com extensão de redes de baixa tensão são 60 dias, de média
tensão 120 dias e acima de IKm, em prazo superior, acordado junto ao cliente um
cronograma. Das turmas, a Palestrante informou que iniciou o ano de 2020 com 132 turmas,
em fevereiro permaneceu com 132, em março estará com 152 e em abril a previsão é de 167
turmas que considerou ser o número exato para conclusão e normalização das obras. O
^Presidente do Conerge contestou que os números e a média não alteram, e que não há
avanços na execução das obras no prazo. Ressaltou que se apresentam expectativas e não há
resultados concretos, pois, os números sempre declaram obras
as. Como Presidente
do Conerge, o Senhor Erildo Pontes se sente afrontado con
ão inacabado e das /
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constantes intervenções do Conselho junto a Enel Ceará. O Senhor Joaquim Rohm e a
Senhora Francilene Silva concordaram com o ponto de vista do Presidente do Conerge e
ressaltou a criação de um novo modelo de distribuição para atender melhor essas demandas.
E aproveitou a presença do Senhor Dickson para solicitar apoio e empenho nas fiscalizações
que serão executadas no ano corrente. O Senhor Dickson informou que a ARCE acredita
que a Enel Ceará não tem medido esforços e que a Agência Reguladora crê que serão
brevemente sanadas e que diante das novas fiscalizações poderá ter aplicações de multas. O
Senhor Dickson ainda se dispôs a manter o Conselho sempre informado das medidas e
processos da ARCE referente ao Setor Elétrico, bem como apresentar algum tema e
relatórios que a ARCE possa apresentar nas reuniões. A Senhora Socorro Pontes ainda
relatou que o Presidente da Enel Ceará frisou, em uma reunião junto a este Conselho, que
não há qualquer problema com investimentos por parte da Companhia e que a mesma
mantém empenhada na solução das demandas. A Palestrante ficou de apresentar na próxima
reunião a projeção do volume de investimentos que a Enel Ce tem todo ano e que já foi
apresentado a ARCE. Sem mais a tratar esse tema foi encerrado.
09 - Palestra 03: "Tarifa Branca 2020 - Para Todos os Consumidores"
Palestrante: Raimundo Tarcísio Costa -Área de Regulação da Enel Ceará

O Palestrante iniciou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. O
Presidente do CONERGE ante a apresentação do Senhor Tarcisio Costa ressaltou a queda
em 20% do subsídio da tarifa rural, cuja projeção para um produtor rural, passará a pagar
sua tarifa equivalente a um Cliente Residencial, morador em área nobre. O Senhor Erildo
Pontes ressaltou sobre as dificuldades de comunicação com produtores rurais e solicita o
apoio dos representantes da Enel Ceará para, em conjunto, contatá-los e orientá-los
devidamente. Portanto, o Presidente do Conerge solicita da Área de Regulação uma
simulação para apresentar aos membros da Classe Rural. O Senhor Gustavo Gracia
esclareceu que os clientes do Grupo A tem contratos individuais e, portanto, poderá fazer
uma média comparativa para o Consumidor. O Senhor Tarcisio Costa informou que a
própria Resolução da ANEEL sobre tarifas, abre uma média para o Grupo B. O Presidente
do Conerge mencionou que o “produtor rural” solicita mudanças nos horários de ponta e se
haveria estimativas de adequações. Em escleirecimento, o Senhor Tarcísio Costa ressaltou
que no último processo de revisão tarifária o Ceará determinou mudanças no horário de
ponta para o referido estado, para os próximos 4 anos. Esclareceu ainda ser favorável a quem
adotar a modalidade de Eficiência Energética para otimizar o Consumo no Estado do Ceará.
Sem muitas discussões sobre o tema, o Presidente do Conerge deu prosseguimento a
reunião.

09 - Assuntos Diversos

Ao final, 0 Presidente do CONERGE, o Senhor Erildo Pontes indagou os presentes
conselheiros se seria satisfatória a atuação atual do Conerge. Dentre os avanços do Conerge
estão: a realização de 12 reuniões no ano, horários e temas para capacitação dos
Conselheiros e principalmente sobre Geração Distribuída. Em decorrência do Conselho ser
Consultivo, limitado, o Conerge consegue o seu destaque dentre os demais Conselhos a
nível Brasil. E por isso, o Conselho Nacional - CONACEN, tem mantido uma atuação a
nível de Congresso Nacional, pois a ANEEL não tem apoio jurídico para tomar os
Conselhos de Consumidores deliberativos. O Senhor Joaqj lim Rolim ressaltou que
considera o Conerge como dentre os melhores do Brasil e gue o beu patamar é reconhecido
dentre todos os Conselhos e Entidades do Brasil. O PresiderK^ p Conerge ressaltou ser^e
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grande importância abordar novamente o tema “Evolução do Sistema quanto ao
Atendimento de Lojas e Faturas”. O Senhor Dickson ressaltou que casos isolados poderão
ser tratados de forma minuciosa e particular em outro momento. O Senhor Oswaldo Férrer
reconheceu as falhas ocorridas no sistema nos últimos meses e solicitou mais uma vez
desculpas aos Consumidores de energia, deixando claro que a Enel Ce está se empenhando
na resolução do problema. O Presidente do Conerge ainda fechou a agenda para a reunião
com a Diretoria da Enel para o dia 05 de março de 2020, às 15h. 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.

CONSELHEIROS PRESENTES:

Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Rural

Paulo S
Barbosa
Vice-PTesidente do CONERGE
Reofesentante Titular da Classe Comercial

Joaquim Caldas Rolim de Oliveira
Representante Titular da Classe Industrial

Representante Titular da Classe Residencial

Anb

Francisco Alonso Lima
Representante Suplente da Classe Residencial

Representarfte Suplente da Classe Comercial

Representante Suplente da Classe Rural

5/5

Secretário Executivo Titular do CONERGE

Introdução
“As agências reguladoras constituem-se, por excelência, num locus
privilegiado de negociação entre diversos atores sociais e econômicos

que se relacionam diretamente e que. muitas vezes, apresentam

interesses divergentes.”

GOVERNO

Ações da Arce na Fiscalização dos Serviços
Prestados pela Enel Ceará
20/02/2020
usuArios

EMPRESAS

Serviços fiscalizados pela Arce

Modelo de fiscalização da ANEEL
TRADiaONAL-ATÉ 2016

.................. í.;NOVO MODELO-FISCAUZAÇ&ORQPONSIVA

Seiniciou em'2014 com pedido de TAC em virtude de multas anteriores decomentes do não
atendimento a pedidos de ligação com obras;

Com a nova metodologia da ANEEL [fiscalização responsiva), foram abertos dois processos de
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Acompanhamento de ações

Multas aplicadas

Tempo Médio de Atendimento Emergencial - TMA
Evolução - Enel CE [Valofes em minutos]

Acompanhamento de ações

Ações em andamento

Plano de Contingência — Enel Ceará
Atendimento Emergencial

■ Fiscalização de indicadores DER e FER (Referente a reclamações de clientes): Multa em análise
naANEEL:

I Estado de I
Atendimento

• Apuração do Teieatendimento: Multa emjulgamento no COR (1* instância);

Total de 352 equipes disponíveis para o atendimento emergencial

• Procedimento de Geração Distribuída: Plano de Resultados em andamento;
• Atendimento nas agências e telefônico: Plano de Resultados em andamento;

J" Estado de i
Atendimento I
í Crítico
!

• FATURAS DUPLICADAS: Enel foi notificada. Manifestação em análise na CEE;

Total de 450 equipes disponíveis para o atendimento

emergencial

• FISCAUZACÃO DEC/FEC (indicadores de qualidade do serviço): Enel foi notificada.
Manifestação em análise na CEE

Estado de
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Contingência

Total de 778 equipes disponíveis para o
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Fiscalizações 2020
• Acompanhamento Plano de Resultados (GD, atendimento)
• Fiscalização do Módulo 11 do PRODiST (Faturas);
• 4 Fiscalizações sobre temas a definir no monitoramento da

SFE/ANEEL em abril/20.
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Evolução da Execução Obras - De maio de 2016 até 17Z02/2020
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Conceito Básico da Tarifação Branca
3 postos horários distintos

Tarifa Convencionai

Tarifa Branca
Res. Normativa 733/2016

Ter^o CMbene/oAOf^f/Hftpendentedo hordrío do wuwrto

Tarifa Branca (dias úteis. Res, 414 de 2010}
Fortaleza, 20 de Peveretro de 2020
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Aspectos Comerciais da Tarifa Branca

Aspectos Comerciais da Tarifa Branca

implementação

PiocsdimenTos

c-ei

■ A mudança para a Tarifa Branca pode ser solicitada a qualquer tempo,

* Unidades consumidoras do grupo B e do grupo A com tarifa do grupo B

tendo a distribuidora 30 dias para atender;

✓ Veda a opção da Tarifa Branca para o Baixa Renda, IP e Pré-Pago;

«Inicio da Aplicaçao err Janeiro de 3018 para consumidores ja ligados

* Novas Ligações em Tarifa Branca seguem prazos da Res. 414/2010;

•—Início da Aplicação ?m Janeiro de 3019 para consumidores Já ligados
com consumo acima de 250 kWh/Mês (média 12 ciclos);

tendo a distribuidora 30 dias para atender e ficando o consumidor
impedido de fazer nova solicitação por 180 dias (critério da distribuidora);

• O retorno a tarifa convenctonal pode ser solicitado a qualquer tempo,

* A partir de Janeiro de 2020 para qualquer consumidor;

3
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Aspectos Comerciais da Tarifa Branca

Aspectos Comerciais da Tarifa Branca

Pfocá<}imento$

Medição

c-e,

■ Custo do medidor é da distribuidora, exceto o
medidor com funcionalidades adicionais;

• Solicitações de aplicação da Tarifa Branca devem ser formalizadas;

* No mínimo os consumidores pagarão o Custo de Disponibilidade,

* Possível

conforme Resolução414 de 2010 da ANEEL;

conta do Consumidor;

' O Custo de Disponibilidade é baseado na Tarifa Convencional e

alteração/reforma

de

padrão

DOf
UW íltUIO«tK

•Consumidores atendidos com Sistema de
Medição Centralizada - SMC somente poderão
optar pela Tarifa Branca após a homologação
das funcionalidades nesse sistema pelo órgão

será aplicado sempre que o valor do Faturamento fqr menor que o
mesmo, independente da energia faturada;

'Fatura com descriminação do faturamento por horário;

metrológico.

6

1

3/19/2Q11

8

c^ei

Obrigadol

10

2

