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Ata da 233"' Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores da Enel
Distribuição Ceará
01 - Data: 11 de março de 2021, às 9h
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 Ciasse Residencial, 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: Micheline Paola Silveira de Luna - Head de Mercado Ceará, José Osvaldo Correia Férrer
- Área de Obras do Governo do Estado do Ceará, Gustavo Gracia e Raimundo Tarciso Costa - Área
de Regulação, Ana Caroline Araújo Lima Choudhury - Área de Grandes Clientes, Carlos Falconiere
de Araújo - Área de Grandes Clientes, Mário Barreto de Moura Neto - Área de Grandes Clientes,
Sérgio José Scortegagna Filho - Área de Faturamento GD, Artur Nunes Ferreira Correia - Conexão
GD, Patricia Alves Andrade - Área de Tributação GD, Eva Sandovânia de Sousa Monte (Sandra
Monte) - Área de Mercado, Paulo Francisco Gomes - Analista Comercial, Cláudia Luciana Ribeiro Área Tributária, David Soares Pessoa - Grandes Clientes e Ruy Magno Praciano - Responsável pelos
Clientes do Governo CE.
05 - Convidados: Ricardo Vidinich - Consultor do Conerge, Indira Ribeiro - Núcleo de Energia da FIEC, Jurandir
Marães Picanço - Consultor de Energia da FIEC e Presidente da C.S. Renováveis - CE, José
Ribamar Carneiro - Sindienergia, Helder Sousa - Consultor da TR Soluções, Fabiano e Luana - TR
Soluções.

06 - Deliberação: O Presidente do CONERGE, o Senhor Erildo Pontes, iniciou a Reunião às 9h, saudando todos os
presentes, agradecendo a presença do Senhor Ricardo Vidinich, efetivado como Consultor do Co
nerge para tratar de Temas referentes a este Conselho e principalmente a este momento de Reajuste
Tarifário da Enel Ceará e da presença também do outro Consultor Contratado, o Senhor Helder
Sousa pela TR Soluções e que acompanhará o tema no momento oportuno da discussão desse tema.
Em seguida, o Presidente do CONERGE colocou sob aprovação a Ata da Reunião Ordinária de n°
232 do Conerge, sendo a referida Ata aprovada por todos sem ressalvas. Logo após, o Senhor Eril
do Pontes mencionou as Correspondências Enviadas: Carta 5/2021 - Conerge - Assunto: “Agra
decimento Palestrante - Arthur Nunes pela palestra realizada na 232“ Reunião Ordinária do Coner
ge”; Carta 6/2021 - Conerge - Assunto: “Agradecimento Palestrante - Sérgio José Scortegna Filho
pela palestra realizada na 232“ Reunião Ordinária do Conerge”; Carta 7/2021 - Conerge - Assunto;
“Agradecimento Palestrante — Paulo Francisco Gomes pela palestra realizada na 232“ Reunião Or
dinária do Conerge”; Carta 8/2021 - Conerge - Assunto: “Agradecimento Palestrante - Carlos
Falconiere de Araújo Filho pela palestra realizada na 232“ Reunião Ordinária do Conerge”; Carta
9/2021 - Conerge - Assunto: “Agradecimento Palestrante - Helder Sousa pela palestra realizada
na 232“ Reunião Ordinária do Conerge”; Carta 10/2021 - Conerge - Assunto: “Agradecimento Pa
lestrante — Ricardo Vidinich pela palestra realizada na 232“ Reunião Ordinária do Conerge”; Carta
01/2021 - Conerge - Assunto: “Envio Ficha Cadastro Conerge 2021 à SMA- André Ruelli - Su
perintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública - ANEEL e,
das recebidas: Ofício 2/2021 - Associação Comunitária de Araticum - Ubajara - CE - Assunto:
“Novos Protocolos - Poda de Árvore”). E-mail Área de Regulação EneFCE - Gustavo Gracia Assunto: “Abertura de Consulta Pública - Revisão das condições gerais para a criação, organização
e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica” - Prazo: 90 dias (de 24/02
até 24/05) e Audiência Pública virtual-28/04/21; Área de Programas de Sustentabilidade Enel/CE
- Rafaela Rodrigues De Sa Ventura Auad - Assunto: “Retomo sobre as demandas da Classe Resi
dencial no CONERGE”; Notícias GI - Economia - Grupo Whatsapp Conerge - Assunto: “Contas
de luz devem ter neste ano maior aumento médio desde 2018, aponta Aneel”; Notícia: Canalenergia.com.br - Assunto: “Enel CE tem queda de 34,5% no lucro de 2020”; Notícia<A^ociação Bra
sileira de GD — Assunto: “Aneel vai revisar regras sobre conselhos dé Consuiyidó^es’; Rizonaldo
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Paes Enel/CE — Assunto; “Agenda Projetos de Sustentabilidade Enel Ceará — Semana de 1 a
7/3/2021”; Notícia: Associação Brasileira de GD - Assunto: “Três escolas municipais terão energia
solar”; Rizonaldo Paes Enel/CE - Assunto: “Comunicado Novo Layoiit Fatura de energia Ene! Boleto”; Notícia: Canalsolar.com.br - Assunto: “De volta às bandeiras tarifárias e a importância da
geração distribuída no Brasil”; Notícia: SFIEC - Assunto: “FIEC e Sindienergia-CE realizam o
primeiro Energia em Pauta do ano com o tema “Benchmarking Internacional da Regulação em ge
ração distribuída”(04/03). Após a leitura das Correspondências, o Presidente do Conerge teceu
elogios a Assessora Administrativa do Conerge, pela fidelidade na descrição de todas as corres
pondências enviadas e recebidas por este Conselho neste mês. O Presidente do CONERGE, o Se
nhor Erildo Pontes aproveitou o momento para levar ao conhecimento da Diretora presente, a Se
nhora Micheline Paola sobre um caso que veio a ser apresentado pela Associação dos Municípios
do Estado do Ceará - APRECE, pela pessoa do Senhor Expedito José do Nascimento relativo a
problemas com a Enel Ceará apresentados nas Secretária de Infraestrutura de vários Municípios,
vindo o Senhor Erildo Pontes a intermediar Reunião entre este órgão e Representantes da Enel Ce
ará. Na ocasião estiveram presentes pela Aprece, o Presidente, o Senhor Francisco de Castro Me
nezes Júnior, e pela Enel Ceará o Senhor Charles de Capdeville, Presidente da Enel Ceará, o Se
nhor José Osvaldo Correia Férrer, além de outros técnicos da Enel Ceará. Narrou também outra
reunião que participou sobre problemas com a Enel Ceará, com o Senhor Rodrigo Diógenes, Pre
sidente da FAEC e 22 Presidentes de Sindicatos Rurais Patronais ligados a FAEC, ocasião em que
todos os Presidentes se mostraram muito preocupados com a qualidade dos serviços da Enel no in
terior do Ceará, principalmente no que diz respeito a atendimento presencial. Durante o contato
para esta agenda, o Presidente do Conerge informou ter tido uma conversa informal junto ao Se
nhor Rodrigo Diógenes que expressou interesse no trabalho exercido pelo Senhor Erildo Pontes no
Conerge, Diante dos problemas apresentados nestas duas reuniões e inúmeros casos que chegam
ao conhecimento do Presidente do Conerge, o mesmo relatou que a péssima colocação desta Com
panhia faz jus no ranking de reclamações e que a mesma necessita de muitas mudanças para con
tornar esse quadro. Dentre os casos recebidos, mencionou a Loja de Atendimento do município de
Madalena que além do pequeno espaço para atender seus Clientes, a referida Loja fecha as 1 Ih da
manhã, má qualidade no fornecimento de energia no perímetro do município de Morada Nova, em
Quixeramobim, péssimo atendimento pois os Clientes ficam em filas na calçada sob sol e chuva,
ainda com atendente sem qualificação, a Loja de Aracati recebe as reclamações dos Clientes, e es
tes não recebem qualquer retomo, bem como as leituras estimadas constantes nas faturas são muito
diferente das constantes nos medidores, no município de Independência as reclamações são relati
vas aos constantes Erros de Leitura e ao espaço desfavorável da Loja de Atendimento ao Consu
midor e no município de Cedro consta reclamação de 6 meses de Pedido de Nova Ligação não
atendida. O Senhor Erildo Pontes deixou claro que enquanto Presidente e Membro deste Conselho
lutará em prol da Classe que representa e em complemento a sua fala, solicitou o apoio do Senhor
Osvaldo Férrer para um possível agendamento de Reunião com o Presidente da FAEC, alguns Pre
sidentes de Sindicatos e a presença do Presidente da Enel Ceará, podendo já fechar agenda para o
final de março ou início de abril. O Presidente do Conerge agradeceu a Reunião realizada por in
termédio do Conerge junto a Enel Ceará e a Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA, repre
sentado pela pessoa do Senhor Lafaete, sobre demandas do Setor Rural e nesta Reunião consegui
ram novos avanços, mas que ainda há muito o que ser trabalhado em suas melhorias. Por fim, o
Senhor Erildo Pontes agradeceu a atenção da Diretora Micheline Paola ao tema apresentado, escla
recendo ser este um tema de grande importância e merece toda atenção e tratativa junto a instância
superior, no caso a Presidência da Enel Ceará. A Senhora Michelline retratou ser este um grande
desafio e que junto a APRECE a mesma esteve presente na Reunião e que já houve evolução nessa
relação. E que relativo a determinados casos citados nesta Reunião a mesma fará um contato e dará
0 devido feedback sobre os temas. Dos Clientes Rurais a mesma informou que dará as devidas tratativas a cada caso e aprofimdamento para solução dos casos que o Presidente do Conerge vir a
passar. O Senhor Sérgio mencionou que referente as tratativas que vinha acompanhando da MOB,
houve um contratempo, mas que não mais há pendências. O Senhor Osvaldo Férrer mencionou a
importância na realização de reuniões como realizada com a APRECE e que tem grande importân
cia por abranger muitos municípios e concluiu lamentando o falecimentOyrSCente do Presidente da
FAEC, 0 Senhor Flávio Sabóia. Informou que formará um grupo forte, çomo fez com o Sinduscon
para melhorias e sanar quaisquer casos que/^ssam surgir^portanto/co^aera de suma impor-
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tâncía a participação deste Conselho, por ser um dos mais ativo do Brasil. A Senhora Ana Caroline
em complemento as informações prestadas pelo Senhor Osvaldo Férrer, ressaltou que esta iniciati
va já é adotada pela Área de Grandes Clientes e que dentre elas está os casos da FAPIJA com reu
niões recorrentes agendadas. A Senhora Francilene ressaltou ainda ser de suma importância a visão
do Consumidor que não obtém resultados ao buscar os canais de atendimento e que é importante a
Enel Ceará atentar-se para a satisfação desses Consumidores. O Senhor Joaquim Rohm, como Re
presentante do Setor Industrial achou necessário sondar esse grau de satisfação em sua Classe e
deu como exemplo os prazos estabelecidos pela Distribuidora, que considera serem muito elevados
para os atendimentos dos pedidos de novas ligações. O Senhor Paulo Barbosa também mencionou
casos, referentes a problemas por débito automático e que pós Reunião passará o caso ao Ouvidor
presente. O Senhor Raul Amaral resumiu todas as falas retratando a preocupação do Conselho da
Distribuidora e que a intenção é de contribuir e ser justo ao potencial dos profissionais que fazem
parte desta Empresa. O Senhor Ruy Magno enalteceu as várias reuniões realizadas para identificar
os problemas que vinham ocorrendo e que já existe bons resultados junto a APRECE, pós reuniões.
Prosseguindo, o Senhor Erildo Pontes, concedeu o início das Palestras.

06 - Palestra 01: ''Co/iexão de GD e Ações para Mitigar os Impactos do Sistema SAP no Faturamento e Rateio de
Clientes GD e Demais Consumidores -Acompanhamento'^
Palestrantes Enel Ceará: Arthur Nunes Ferreira - Conexão GD Enel Distribuição CE
Sérsio José Scortesna Filho - Faturamento GD da Enel Distribuição CE
o Palestrante realizou a exposição do tema conforme Apresentação em anexo. O Senhor Sérgio
apresentou rapidamente a evolução no ingresso das solicitações de GD que veio a apresentar uma
leve diminuição em fevereiro. Relativo as Reclamações de Nível 2, de dezembro de 2020 à janeiro
de 2021, houve um aumento no índice de Reclamações em 32%, ocasionado por questionamentos de
crédito de energia. Ressaltou que foram afetados cerca de 170 Clientes com problemas e que nessa
filtragem de sistema foram programadas as correções para o mesmo mês de março. Ressaltou
também que demais ações estão sendo iniciadas neste mês de março e que nos próximos meses serão
apresentados os devidos resultados. Mencionou ainda que 40% dessas reclamações se referem a falta
de entendimento do Consumidor quanto a sua fatura, Consumo Gerado, dentre outros que a
Distribuidora com um trabalho que está desenvolvendo de Criação de uma Plataforma diferenciada
de Comunicação para esclarecimentos junto ao Consumidor e que gradativamente, reduzirá essa
demanda e facilitará o trabalho do Atendimento ao Cliente. Ressaltou que a previsão para esse
Projeto está para este mesmo mês de março. Relativo aos casos de backlog por erro de sistema na
hora de gerar a fatura e que impossibilitava sua geração, o Senhor Sérgio Filho ressaltou ter montado
uma equipe específica para sanar em tempo hábil a problemática e que de fato veio a zerar por total
o problema em 3 dias úteis, bem como a todos os casos que possam surgir pós este problema foram
otimizados a serem tratados em até 2 dias úteis. Portanto, esclareceu que havendo declínio de
Reclamações no Nível 2, consequentemente não haverá demanda considerável no Nível 3. Dentre os
próximos passos a desenvolver, o Palestrante ressaltou o Desenvolvimento novas funcionalidades
ONEHUB GA e GB, Adequação na integração entre sistemas (SALES, SAP, SMILE, SYNERGIA)
- processo de faturamento GD end to end, Melhorias nas regras e métricas, Validador para maior
criticidade para evitar faturamento com falhas e Campanha de Lançamento ONEHUB G.A e G.B.
Esclareceu que todas essas melhorias estão em curso para este mesmo mês. Sem mais, o Senhor
Sérgio Filho passou a palavra para o Palestrante da vez, o Senhor Arthur Nunes. Dando início ao seu
tema, o Senhor Arthur Nunes esclareceu que os dados são basicamente os mesmos e relatou que
atualmente há cerca de 11.320 Usinas conectadas a Rede de Distribuição da Enel Ceará, e que em
fevereiro de 2021 foi constatado um aumento no Atendimento com cerca de 2.329 atendimentos de
GD e que representam 67% comparado à média de atendimentos do ano de 2020. Foram ainda
conectados cerca de 760 Usinas a Rede da Enel Ceará, que representa um aumento de 64%
comparado a média do ano de 2020. Considerou ser positiva essa procura e que este Setor tende a
aumentar a sua procura e crescimento. Mencionou que na Reunião anterior foi observado pelo
Conselheiro Joaquim Rolim uma incoerência nos dados apresentados e que veip''a^r feito um
aprofundamento da Área,
visão da Área havia uma aqàlíse ejreiorno ao
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Cliente num prazo de 15 dias e que pela visão do Cliente era na verdade 17 dias. Esse problema
acarretou no atraso dos prazos referente aos meses de janeiro e fevereiro deste ano, mas que
comparado ao prazo regulamentar não foi tão impactante até porque nos meses de janeiro a fevereiro
0 volume Reclamações não foi tão intenso. Relativo as vistorias executadas no prazo, a meta para
Enel Ceará 7 dias sendo o prazo regulamentar é de 14 dias. Neste caso, decorrente das chuvas não
foi possível atingir a meta de 95% e que parte de suas equipes foram na verdade destinadas para o
Atendimento Emergencial. O Palestrante mencionou algumas ações de melhorias na GD tais como:
Correção do Dashboard, Força tarefa para execução das solicitações em atraso, Readequação das
equipes internas, Reciclagem das pessoas recentemente contratadas e Automatização do anexo da
documentação. O Palestrante ressaltou medidas enérgicas para melhorias dos resultados ainda no
mês de março de 2021. Sem nenhuma indagação, o Presidente do Conerge prosseguiu com a
Palestra seguinte.
07 —Palestra

02: “Tributação GD”

Palestrante: Patrícia Alves Andrade -Área de Tributação GD Enel CE
A Palestrante realizou a exposição do seu tema conforme Apresentação em anexo. O Presidente do
Conerge esclareceu que recebeu um pedido sobre a apresentação deste tema às vésperas desta
Reunião e que veio a consentir necessitando objetividade na apresentação, uma vez que há temas
programados a seguir. A Senhora Patrícia Alves iniciou esclarecendo sobre algumas alterações na
Tributação de GD neste mês de março de 2021. Dentre algumas indagações mais frequentes, como
foi o caso do Sinduscon, a Enel Ceará somente veio a proceder agora com essa medida devido
mudanças em seu sistema. Considerando que GD é um tema complexo, não foi possível ser tratado
no ano 2020, sendo aplicado agora em 01 de março de 2021. Dentre os esclarecimentos, a
Palestrante mencionou sobre o Convênios SEFAZ ICMS 16 em GD, de 22 de abril de 2015 e que se
necessita aplicar os critérios e regras. Sobre a Tributação GD de Ajuste SINIEF 2 de 22 de abril de
2015, esta esclarece sobre a forma que a Distribuidora deve prestar os devidos esclarecimentos ao
Consumidor na fatura de energia. A Palestrante apresentou exemplos de faturas anteriores e atuais,
para que os Conselheiros tomassem conhecimento das mudanças aplicadas. O Senhor Joaquim
Rolim parabenizou a iniciativa da equipe de GD que veio a esclarecer, bem como apresentar os
dados devidamente corrigidos pelo Palestrante Arthur Nunes. Sobre a falta de entendimento do
Consumidor na fatura de energia, o Conselheiro sugeriu uma medida em conjunto para melhor
acompanhar e prestar auxílio às demandas que persistirem ou surgirem, podendo ainda promover
uma Webinar e se dispôs a promover essa ação em conjunto e com a participação da FIEC. Outro
ponto comentado pelo Conselheiro, foi relativo aos prazos em que considera estarem fora do
proposto e que a Distribuidora não deve se contentar às garantias no limite de prazos
regulamentares. O Conselheiro ainda descartou os impedimentos informados pela Palestrante, tais
como as chuvas, em que o próprio Presidente do Conerge esclareceu que o volume de chuvas neste
ano está bem abaixo da média prevista. Foi proposto ainda pelo Senhor Joaquim Rolim realizar
uma Reunião extraordinária para tratar do tema com o Sindienergia, ABGD e Enel Ceará, já que o
Conselho estará em suas Reuniões mensais atento ao tema Reajuste Tarifário. Portanto, essa
proposição para uma Reunião específica seria para os próximos 03 meses. A Senhora Francilene
Silva ressaltou o espaço e a importância do Consumidor Baixa Renda nesta área e que gera baixo
custo. O Senhor Ribamar Carneiro destacou que apesar dos números ainda baixos, não poderia
deixar de reconhecer o empenho da equipe na busca de melhores resultados e que considera agora
os dados apresentados como dados reais, bem como enalteceu o constante e benéfico contato com a
Senhora Ana Carolina e do Senhor Ruy Magno nas demandas que se fazem necessárias a
intervenção dos mesmos. O Senhor Jurandir Picanço, bem como o Senhor Ribamar Carneiro
apoiaram a ideia proposta pelo Conselheiro Joaquim Rolim na realização desta Reunião Extra
referente aos temas e GD. O Senhor Sérgio Filho, por fim, esclareceu que os resultados são
contabilizados de forma concreta, sendo qualquer atraso de origem imprevista. A Senhora Ana
Caroline acrescentou em sua fala que esse projeto extraordinário de reuniões de GD propostas pelo
Senhor Joaquim Rolim estavam previstas por sua área e que se dispõe a agregar/Jhtras
contribuições necessárias nesta empreitada e que deixará alinhada com o Senhor Ribamar Camqiro
essas datas para realização dessas reuniões nos próximos 9Mias. Por fim, Presidente do Go^ge e
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o Senhor Joaquim Rolim, satisfatoriamente agradeceram a imediata atenção da Senhora Ana
Caroline ao pleito sugerido. Os Palestrantes envolvidos a este tema agradeceram a oportunidade de
participação junto ao Conselho.

08 - Palestra 03: “Reajuste Tarifário 2021 da Enel Distribuição CE”

Palestrante: Helder Sousa - Diretor de Resularização da TR Soluções e

Ricardo Vidinich - Consultor do CONERGE
Inicialmente, o Senhor Antonio Eríldo Lemos Pontes - Presidente do Conerge, reforçou a impor
tâncias das presenças dos Senhores Helder Sousa da TR Soluções e do Senhor Ricardo Vidinich,
Consultor do CONERGE. Agradeceu as presenças e participação de dois Colaboradores da TR, os
Senhores Fabiano e a Senhora Luana nesta Reunião. Por consenso geral dos Conselheiros a pri
meira palavra ficou concedida ao Senhor Gustavo Gracia sobre o tema em questão. O Senhor Gus
tavo Gracia ante as suas considerações, frisou a necessidade na confidencialidade das informações
prestadas sobre este tema. O Senhor Gustavo Gracia ainda ressaltou que a Enel Ceará permanece
em estado de espera do recebimento da Planilha SPARTA para que possa então se pronunciar
quanto a algum fato novo. Portanto não sendo possível qualquer comentário sobre o tema, se não
sobre a Consulta Pública voltada a discutir a forma de devolução de mais de R$ 50 bilhões de cré
ditos tributários para os Consumidores referentes a decisões da Justiça sobre a retirada do ICMS da
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofíns nas contas de luz. Ressaltou que a proposta que a Direto
ria da ANEEL colocou em consulta pública prevê a devolução dos valores por meio de abatimen
to nos próximos Reajustes Tarifários, em um prazo de até cinco anos. Esclareceu que a proposta da
ANEEL permanecerá em Consulta Pública até e 29 deste mês. Acrescentou ainda que a Enel Ceará
vem acompanhando os resultados da inflação do IGPM é somente no final do mês de março é que
o índice dos últimos 2 meses, vai compor a Parcela B. Em sequência o Senhor Raul Amaral relatou
sobre a obrigatoriedade contratual de onde parte do princípio que Parcela B e sua importância na
média ponderada de um IGPM com Reajuste de 25% e IPCA de 4,30%. Portanto, o Conselheiro
mostrou contrário a obrigatoriedade na aplicação de um índice tão alto e que veio a impulsioná-lo
na busca de meios legais quanto a sua obediência em aceitação. O Conselheiro esboçou desconfor
to econômico-fínanceiro, desproporcional a realidade atual e viáveis ao Contrato de Concessão da
Distribuidora Enel Ceará. Enfatizou ser este “um dever” da Administração local, promover um reequilíbrio nos índices aplicados. Ressaltou que este mesmo tema foi abordado com ênfase pelo Di
retor da Aneel, o Senhor André Pepittone, recentemente e que deu a devida importância a gravida
de neste tema, visto que não se trata de regras Contratuais e sim de equilíbrio econômicofinanceiro. Senhor Raul Amaral propôs ainda que tal medida poderia ser provisória devido a gra
vidade da atual situação de Pandemia e de tamanhas proporções econômicas. O Senhor Raul Ama
ral por fim agradeceu a oportunidade cedida pelo Presidente do Conerge e dos demais presentes
em prol da Classe que representa neste Conselho. O Senhor Joaquim Rolim também agradeceu a
participação de seu Suplente, como também expressou seu total apoio a sua proposta e aproveitou
para solicitar que a Enel Ceará venha se sensibilizar com o proposto. O Senhor Gustavo Gracia,
solicitou esclarecer que essa aplicação desse imposto não é exclusiva à Enel Ceará, mas a diversas
empresas do Brasil que estão inseridas com este mesmo índice em seus Contratos. Prosseguindo,
esclareceu que nos últimos 5 anos o índice inflacionário do IPCA foi maior do que o IGPM e que
exclusivamente no ano 2015, teve seu aumento por mais de duas vezes. Ressaltou que ao longo da
Concessão, de 1998 à 2020-2021, considerando o ano tarifário, a Enel Ceará teve vários anos em
que o índice inflacionário do IPCA foi superior ao IGPM. O Presidente do Conerge a nível de in
formação destacou que a CEMIG foi uma que veio a aderir o IPCA. O Senhor Joaquim Rolim so
licitou, do Senhor Gustavo Gracia apresentar os índices desde a privatização da Enel Ceará, com
parando IGPM com IPCA. O Senhor Jurandir Picanço destacou espanto a tamanho do descola
mento de ambos índices. O Senhor Ricardo Vidinich iniciou a Palestra conforme sua elaboração e
planejamento no dia anterior e enalteceu a desenvoltura do Senhor Helder da TR Soluções. O Se
nhor Helder retratou as expectativas nas simulações ao receber a Planilha con|énâo os dados pre
vistos. Relatou a necessidade constante de uma conferência para qu^possam sèr alinhados, nas in
formações,
mais precisos em sua definição. Tecnicamente o ^nhor Heldef^ncionou já es-
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tar com os acessos ao Site da TR liberados para os Membros deste Conselho e que já está ao dispor
para realizar um Treinamento junto ao Membros do Conerge sobre Tarifas. O Senhor Helder res
saltou ainda ter solicitado a participação dos Senhores Fabiano e Luana para uma maior interação,
visto que atuarão como auxiliares na operacionalização do acesso ao Sistema da TR. O Senhor Ri
cardo Vidinich esclareceu que nenhum dado está disponível no site da Enel Ceará e neste caso fez
uma Análise Preliminar do Reajuste Tarifário da Enel Ceará referente ao ano de 2021. Mencionou
que 0 Processo de Reajuste em referência é o de n°48500.005025/2020-58, cuja Diretora Relatora
é a Senhora Elisa Bastos Silva e nomeado como Analista da SGT, o Senhor Wendell Casemiro da
Silva. Relatou que das discussões tratadas junto ao Senhor Helder, referem-se ao Contrato Bilate
ral da Termo Ceará PPT, Saída do Grande Consumidor de Rede Básica e Reajuste da Parcela B as
sociado ao IGPM. Destacou ser estes 3 temas que causarão grande impacto na Tarifa de Energia da
Enel Ceará. O primeiro tema que se refere ao Contrato Bilateral com Enel Geração Fortaleza, o
Palestrante esclareceu que esta geradora no Porto do Pecém, funciona em um Ciclo Combinado,
onde Gera Energia através do Gás e da Combustão. Esclareceu que Usinas como esta gera mais
Renda que as demais Usinas Termoelétricas. Sua capacidade instalada é de 326,6 MW e que parti
cipa desse Programa Prioritário de Termoelétrica (PPT). Na época foi feito um Contrato “take-orpay” de fornecimento de gás com a Petrobrás, designada como Produtor Independente de Energia
Pie. Ressaltou que a Companhia publicou ainda no ano de 2018, um fato relevante de forma públi
ca, que a Petrobrás havia pedido uma Rescisão do Contrato, cujo Contrato era “take-or-pay” pre
determinados e regulados e ao sair do Contrato a Petrobrás passa a ter valores diferentes. Neste
momento, o Palestrante solicitou apoio do Senhor Helder, na análise dessas informações em que
quase duplicou o seu valor em dólar e este último duplicou o seu valor em reais. O Senhor Ricardo
Vidinich apresentou ainda o balanço de 2019 da referida empresa, onde identificou que em 2020
gerou ura lucro de R$ 304 milhões de reais e uma Receita Líquida de R$ 1,2 bilhões. Em sua aná
lise, destacou ao Conselho que a referida empresa veio a reverter positivamente os rendimentos an
tes perdidos e, portanto, destacou um lucro expressivo no ano de 2020. Esclareceu que o Reajuste
da Planilha Sparta do ano passado que em decorrência do Contrato já mencionado teve seu Reajus
te em 2,26%. O Palestrante fez algumas indagações necessárias voltadas a Enel Ceará, dentre elas:
Qual 0 montante de energia contratado no período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021? Qual
0 custo pago no ano de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021? Como está sendo processada a Co
brança de gás pela Petrobrás? O Senhor Helder Sousa destacou não haver ainda clareza sobre a
forma de Reajuste do preço do Contrato. Retomando a palavra, o Senhor Ricardo Vidinich prestou
alguns esclarecimentos sobre o Reajuste na Liglit em 9 de março de 2021 e uma breve explicação
referente aos Componentes Financeiros. O Consultor ainda fez um comparativo na Evolução da
Tarifa Residencial e seus efeitos na Enel Rio de Janeiro em seu processo. O Senhor Ricardo Vi
dinich, esclareceu ser interessante indagar ainda a Enel Ceará se a mesma pretende diferir os crédi
tos de PIS/COFINS? O Senhor Gustavo Gracia teceu alguns comentários sobre a Palestra, desta
cando que cada Contrato tem suas particularidades e que o Contrato que envolve a Enel Ceará é
Bilateral e que a Concessão da Enel Ceará vigora até 2028. Sobre as novas Empresas que assina
ram novo Contrato em IPCA, esclareceu que essa opção por parte dessas Empresas não foi de ex
clusiva razão decorrentes dos percentuais dos índices inflacionários, mas por diversos benefícios
não aprofundados. O Senhor Gustavo Gracia solicitou que todas as indagações apresentadas fos
sem formalizadas em Ofício e enviadas a Diretoria da Enel Ceará para que a Companhia possa se
manifestar de forma oficial. Sobre os créditos de PIS/CONFINS, ressaltou haver uma equipe cujo
tema se encontra em estudo, bem como esclareceu ao Senhor Helder Sousa que é de suma impor
tância essa validação fiscal pela SEFAZ. Complementando, o Senhor Raul Amaral considera ne
cessária e de direito a obtenção dos créditos de PIS/CONFINS. O Senhor Ricardo Vidinich, escla
receu alguns pontos sobre o descolamento desse índice que reflete o possível Reajuste. O Presiden
te do Conerge destacou que fará conforme orientação do Senhor Gustavo Gracia, o envio dos
questionamentos ofícialmente e direcionado ao Diretor de Regulação da Enel Ceará e outros mais
específicos ao Presidente da Enel Ceará, o Senhor Charles De Capdeville. O Senhor Joaquim Ro
hm parabenizou a rica apresentação feita pelo Senhor Ricardo Vidinich, pelos comentários e ob
servações dos Senhores Raul Amaral e Gustavo Gracia e propôs ser criada uma conta de chegada
desde a privatização desta Companhia e avaliar quanto em percentuais seria favoráye' los Consumidores. O Senhor Jurandir Picanço destacou que a solução para essa possível reduçi \é de interesse de todos e que a ANEEL está aberta a essas contribuições. Quanto ao treinarnem p -omovido
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pela TR, o Presidente do Conerge deixou pré-agendado para a próxima terça-feira, dia 16 de março
de 2021, com carga horária de 2 a 3 horas. Por fim foi unânime os elogios aos conteúdos, apresen
tados pelos Consultores contratados e da participação dos Representantes da Distribuidora que es
tiveram presentes. A Senhora Francilene fez em breves palavras um pedido de sensibilização a atu
al situação e principalmente aos milhões de Consumidores do Estado do Ceará neste momento de
Pandemia. O Senhor Osvaldo Férrer enalteceu o alto escalão dos que fazem este Conselho de Con
sumidores e reconhece esse aprendizado mútuo e que todas as demandas tratadas serão repassadas
a Diretoria como é feita costumeiramente. O Presidente do Conerge destacou as muitas citações
deste Conselho junto a ANEEL tendo o devido mérito de sua importância e que considera ser orgu
lho como Representante e Presidente atual. Por fim prestou os agradecimentos na participação de
todos, deixando o pedido de reclusão e permanência de todos em casa decorrente dos números de
casos e mortes por Covid-I9. O Presidente do Conerge, por fim deu por encerrada a Reunião e, pa
ra constar, eu, Rizonaldo Alves Paes - Secretário Executivo Titular do CONERGE, redigi a presen
te Ata, que após lida e aprovada, vai para assinatura de todos os Conselheiros presentes.

CONSELHEIROS PRESENTES:

Antonio Erimo Lemos Pontes
Presidente do CONERGE
Representante Titular da Classe Rural

íoiiza Barbosa
Pau
Vide-Presidente do CONERGE
epresentante Titular da Classe Comercial

Caldas^Rolim de Oliveira
RepresentóntelTitular da Classe Industrial

Rizona
Ives Paes
Secretário Executivo Titular do CONERGE
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Ações para melhoria
Geração Distribuída

• Correçâodo Dashboaid
• Foiça tarefa para execução das solicitações em alraio
• Readequdção das equipes internas
• Recicfâgem das pessoas recentemente contratadas
• Autom atiz açâo do an axo da d ocumentação
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xj VisSoGeiaJ

'

^sal^adas ÍFev/3í >

•

Coire(âo de àecAfog ds unidadu com ccédAo negathrg {190 casos)

•

EsUbKóaçào de tempo da atendimento de apomaiia de GO em até 1 dia

Próximos Passos
•

□esMTíOtvimersfo novas funetonaildades QNEHUB GAe GB

•

Adequação na integração entre sistemas (SAL£S. SAP, SUiLE. SYNERGLA)» processo d« (aturamente GQ

endtoeM
■

Melhorais rus regras e mélrtcaa S^lldadsr para maior criticídade e evttar raturamentc com talnas

•

Campanha de tançamenlo ONEHUQ G.Ae G.B

3

1

24/08/2021

2

24/08/2021

Tributação Geração Distribuída - CE

Em atendimento a legislação vigente, a Enel atualizou o
layout das faturas de energia para clientes Geração Distribuída •
GD.
O objetivo deste encontro é apresentar as principais
alterações realizadas nessas faturas, de forma a elucidar
possíveis dúvidas com relação aos novos itens utilizados no
faturamento.
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Histórico de Execução de Obras -2010 a 2021
’

Avanço Execução das Obras

Histórico de Obras - Novas Conexões
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Evolução da Execução Obras - De maio de 2016 até 28/02/2021

Avanço Execução das Obras Clientes

Evolução da Execução e Estoque de Obras
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Avanço Execução e Estoque das Obras Clientes
Acompanhamento Obras Executadas - Mensal

Obras até 28 de fevereiro 2021 + Backiog
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Evolução da Execução Obras
Avanço Execução das Obras Clientes

cnoi

I Evolução da Execução Obras
Avanço Execução das Obras Cientes
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Evolução da Execução Obras

Mobilização das Turmas de Construção

Avanço Execução das Obras Clientes

Histórico de Mobilização
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