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01. Data 19 de maio de 2005 

 

 

02 -   Local Auditório da Câmara Municipal de Morada Nova 

 

 

03 -  Presença Paulo Sousa Barbosa, Presidente do CONERGE e Representante Titular da 

Classe Comercial, Maria Socorro Magalhães Tavares, Vice Presidente do 

CONERGE e Representante Titular da Classe Residencial, Antonio Erildo 

Lemos Pontes, Representante Titular da Classe Rural, José Osvaldo Correia 

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

Diretor de Projetos Institucionais da COELCE, Francisco Landim Tavares 

Gerente de Distribuição da COELCE. 

 

 

04 - Informes    O Presidente  deu como iniciada a reunião às 10:30, saudando a todos os 

presentes. Na ocasião o Presidente fez uma breve apresentação dos 

Representantes da COELCE e dos Conselheiros do CONERGE. Destacou a 

presença dos Srs. José Maria Ferreira Silva, presidente da Federação dos Bairros 

e Favelas de Fortaleza e Lula Moraes, Vereador de Fortaleza. Após passou a 

palavra para o Sr. Antonio Erildo Lemos Pontes, Representante Titular da Classe 

Rural, para fazer apresentação sobre as condições gerais de formação e 

estruturação do CONERGE e suas ações. 

 

 

05 - Pauta   O Sr. Erildo Pontes elucidou sobre a criação dos Conselhos de Consumidores de 

Energia Elétrica. Explanou sobre a implantação, funcionamento e atribuições do 

CONERGE. Acrescentou que o objetivo dos Conselhos é discutir com as 

Concessionárias assuntos inerente ao fornecimento de energia elétrica. Informou 

que o Conselho realiza reuniões mensais, abertas ao público, onde são discutidos 

os problemas apresentados pelas classes consumidoras. Salientou a participação 

do Conselho em audiências públicas na ANEEL, ARCE, Assembléia 

Legislativa, COELCE e no Fórum Nacional Permanente de Conselho de 

Consumidores de Energia Elétrica. Ressaltou a importância das Reuniões 

Itinerantes e destacou a presença da Diretoria da COELCE e da ARCE nas 

reuniões do Conselho. Informou sobre a Cartilha e sobre a Home Page do 

CONERGE, que está à disposição da sociedade para o acompanhamento das 

ações do CONERGE. Acrescentou ainda que no site, estão disponíveis para 

consulta, todas as Atas de reuniões. Após, o Sr Erildo Pontes passou a palavra 

para o Sr. Francisco Landim Tavares Gerente de Distribuição da COELCE. O 

palestrante esclareceu sobre áreas de atuação da Gerência de Distribuição Sul, 

discorreu, sobre o sistema elétrico e o programa de manutenção das subestações 
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e das redes de distribuição da região. Em seguida o Sr. Francisco Landim 

explanou sobre os investimentos realizados na região de Morada Nova. 

Acrescentou que com investimento em subestações houve uma considerável 

melhoria na qualidade da distribuição de energia elétrica da região. Destacou o 

melhoramento nos índices de qualidade DEC e FEC.  Acrescentou que em 87% 

das reclamações, referentes à falta de energia, o cliente é atendido dentro do 

prazo de 120 minutos. O Presidente do CONERGE agradeceu a colaboração do 

Sr. Francisco Landim, em seguida, passou a palavra para o Sr. José Nunes de 

Almeida Neto, Diretor Vice Presidente da COELCE, que fez esclarecimentos 

sobre o reajuste de energia da COELCE. O Sr. José Nunes apresentou os valores 

do reajuste para os pequenos, médios e grandes consumidores de energia elétrica 

Salientou que 99,8% dos consumidores estão entre os pequenos e médios 

consumidores e que, estes, tiveram reajuste entre 18,4% e 21,2%. Acrescentou 

que o reajuste para os grandes consumidores ficou ente 24,6% e 31,9%. 

Ressaltou ainda, que 60% dos grandes consumidores de energia, compram 

energia do mercado livre. Em seguida, o Diretor da COELCE, explanou sobre a 

variação dos custos que compõem a tarifa de energia elétrica, dentre eles, 

destacou os encargos setoriais que tiveram elevação de até 542,9% do ano de 

1998 ao ano 2005. Informou que é através dos encargos setoriais, que o Governo 

Federal custeia o Programa de Universalização Luz para Todos, assim como, a 

tarifa baixa renda e o custo das termoelétricas da região norte. Em seguida, o Sr. 

José Nunes fez um comparativo, nos reajustes médios homologados, em outras 

Concessionárias do país. Após, explanou sobre a evolução dos investimentos e 

dos níveis de qualidade dos serviços prestados pela Concessionária. Em seguida 

apresentou a composição dos custos da conta de energia para o ano de 2005 e fez 

um comparativo na composição dos custos da conta de energia, para as diversas 

classes consumidoras, especificando cada um dos encargos. Destacou o aumento 

do número de consumidores baixa renda, que saltou de 303.950 em 2001 para 

1.339.871 em 2004. Acrescentou ainda que os subsídios dados aos consumidores 

baixa renda e rural, são custeados pelas outras classes consumidoras. Afirmou 

que a energia elétrica é cara porque os investimentos do setor são muito altos. 

Após, o Sr. José Nunes colocou a disposição para os questionamentos dos 

presentes. O Sr. Lulas Morais, Vereador em Fortaleza, colocou que os ajustes na 

tarifa de energia elétrica ficam muito acima dos reajustes salariais e que não é 

possível para o consumidor pagar aumentos de tarifas que vão muito além de seu 

ganho real. Afirmou que o aumento da tarifa de energia contribui para o 

aumento da inflação e do desemprego. Afirmou ainda que a sociedade precisa 

discutir o modelo dos contratos de privatização das concessionárias de energia 

elétrica. Após, o Sr. José Maria Ferreira Silva, Presidente da Federação de 

Bairros e Favelas de Fortaleza, colocou que o objetivo do CONERGE é defender 

o consumidor, e manter um espaço aberto para discussão da sociedade quanto ao 

fornecimento de energia elétrica no estado do Ceará. Reivindicou do CONERGE 
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um posicionamento contra ao aumento da tarifa de energia elétrica. Defendeu 

ainda que as reuniões fossem menos técnicas e mais voltadas para as discussões 

dos problemas no fornecimento de energia para a população. O Sr. José Nunes, 

defendeu a importância das explanações das informações técnicas, visto que, a 

maioria da população não tem conhecimento quanto aos custos de energias e 

nem sobre a complexidade dos investimentos realizados pela Concessionária. 

Esclareceu ainda, que os reajustes não se dão apenas nas 

concessionárias/permissionárias privatizadas. As empresas que ainda não foram 

privatizadas tiveram reajustes equivalentes. Após o Sr. José Nunes respondeu 

aos questionamentos dos presentes. Em seguida, o Sr. Erildo Pontes enalteceu a 

colaboração da COELCE, em esclarecer a população sobre o funcionamento da 

distribuição de energia na região. Parabenizou a participação do Presidente da 

Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza e do Vereador Lula Morais. O Sr. 

Paulo Barbosa, agradeceu os posicionamentos dos Srs. Lula Moraes e José 

Maria. Salientou que as reuniões itinerantes servem como instrumento, onde a 

sociedade tem espaço para interagir diretamente com a direção da COELCE e 

expor os problemas quanto ao fornecimento de energia elétrica da região. 

Acrescentou que o CONERGE é um conselho consultivo, não tendo poder 

deliberativo, e que atende as solicitações, referente ao fornecimento de energia 

elétrica, através das classes representadas. Em seguida, o Presidente do 

CONERGE, solicitou que fosse escolhido um Representante para representar o 

município de Morada Nova junto ao CONERGE. Foi eleito o Sr. José Mariano 

Nobre Neto, Secretário de Infra Estrutura e Meio Ambiente de Jaguaretama. 

Após, o Presidente agradeceu presença de todos e nada mais havendo a tratar, 

deu como encerrada a Reunião. Para constar, eu, José Osvaldo Correia Férrer, 

Secretário Executivo do CONERGE, lavrei a presente Ata que após lida e 

aprovada vai assinada por todos os presentes. 

 

 

 

PRESENTES: 

     

Paulo Sousa Barbosa   

Presidente do CONERGE 

Representante Titular da Classe Comercial 

Maria Socorro Magalhães Tavares  

Vice Presidente do CONERGE 

Representante Titular da Classe Residencial 

 

 

 

 

Antonio Erildo Lemos Pontes 
Representante Titular da Classe Rural 

 

  

José Osvaldo Correia Férrer 

Secretário Executivo do CONERGE 
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CONVIDADOS:  

 

 

José Nunes de Almeida Neto 

Diretor de Projetos Institucionais da COELCE 

 

 

Francisco Landim Tavares 
Gerente de Distribuição da COELCE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

     


