
Ata da Sétima Reunião Ordinária do CONERGE - Conselho de Consumidores 

da COELCE 
 

 

01- Data  11 de Janeiro de 2001 

 

02- Local  Sala de Reuniões do CONERGE 

 

03- Presença Antonio Erildo Lemos Pontes, Paulo Souza Barbosa,  

Soraia Thomaz Dias Victor, Cláudia Maria dos Santos, Maria 

Socorro Magalhães Tavares, Raimundo Lavor Neto, Rosana Garcia 

Rêgo Militão, Gonzalo Mardones, José Nunes Almeida, Valdenia 

Barros Reis, Thelma Maria Melo Pinheiro 

 

04- Informes O Presidente deu como iniciada a reunião às 8 horas e 30 minutos, 

saudando todos os presentes. Informou aos presentes as 

correspondências enviadas pelo CONERGE durante o mês de 

dezembro de 2000. Citou o sucesso obtido com a visita realizada a 

Sra. Francisca Eliane Gomes Matos, Diretora da Federação de 

Bairros e Favelas de Fortaleza, tendo em vista a presença da Sra. 

Maria Socorro Magalhães Tavares a reunião do CONERGE desta 

data. O Presidente comunicou aos presentes que recebeu alguns 

relatórios, informativos da ANEEL, e que estes estão a disposição 

dos Conselheiros. O Sr. Cícero representante da Máxima, empresa 

que está desenvolvendo a site do CONERGE, apresentou sugestões 

para página inicial da home page do CONERGE. Ficou acertado que 

no dia 23/01/01, o Sr. Cícero deverá trazer para apreciação dos 

Conselheiros a home page do CONERGE com as seguintes sugestões 

aprovadas pelos presentes a reunião do dia 11/01/01: ícone da 

COELCE, ARCE, ANEEL no rodapé da página inicial, item 

específico para atas, banco de sugestões, notícias do CONERGE ( 

participação em seminários, audiências), cor de fundo para o site 

semelhante a cartilha CONERGE, incluir link e imagens que 

representem as entidades que fazem parte do CONERGE. Ficou 

definido que a  Sra. Maria Teresa, secretária do CONERGE deverá 

ligar para todos os membros para que participem da reunião sobre a 

home page no dia 23/01/01, segunda-feira. O Sr. Paulo Barbosa, Sra. 

Soraia, Sra. Cláudia e Sra. Maria Socorro informaram que as cartilhas 

do CONERGE, já foram distribuídas dentro das respectivas entidades 

representadas neste Conselho. O Sr. Paulo Barbosa repassou ao Sr. 

Gonzalo uma carta enviada pela ACC ( Associação Comercial do 

Ceará), solicitando patrocínio da COELCE para entrega do troféu 

"Carnaúba". A Sra. Maria Socorro solicitou a COELCE um apoio no 

que diz respeito a segurança e uso da energia elétrica para os 

consumidores baixa renda. A Sra. Rosana assumiu o compromisso de 

agendar uma reunião com a Sra. Maria Socorro para conversar sobre 

o Projeto COELCE nas Escolas. Dr. Nunes agradeceu o convite para 



reunião do CONERGE e citou o Projeto PROCEL nas Escolas, que 

presta um serviço de reforma nas instalações elétricas das escolas 

públicas. Para este ano o PROCEL nas Escolas deverá atender trinta 

escolas. Pediu que a Sra. Maria Socorro enviasse a relação das 

escolas para que sejam beneficiadas com este Projeto. O Presidente 

citou a correspondência enviada pela ANEEL que trata da audiência 

010/2000 que será realizada em março, falou que o CONERGE 

deverá participar enviando dois membros. A cópia da 

correspondência foi distribuída a todos. Após a sessão de informes 

por parte do Presidente e Conselheiros foi dado início aos pontos de 

pauta. 

05-      Pauta Dando início a pauta, a Sra. Valdenia Barros Reis, Chefe do 

Departamento Projetos de Geração e Meio Ambiente da COELCE 

apresentou o tema: "Projeto Eólico Paracuru e Camocim". Esta  

apresentação faz parte da continuação do Seminário de Capacitação 

dos Conselheiros sobre Energia Elétrica. Durante a apresentação 

ficou acertada uma visita dos membros do CONERGE com a Sra. 

Valdenia aos Parques Eólicos do Mucuripe e Prainha no dia 

22/01/01, segunda-feira, às 08:00. A Sra. Maria Teresa deverá 

confirmar a presença dos Conselheiros e a COELCE, através da Sra. 

Rosana a COELCE deverá fornecer o transporte dos Conselheiros. 

Ficaram agendadas mais duas apresentações da Sra. Valdenia no 

CONERGE, a próxima  será no dia 08/02/01, durante a 8
º
 Reunião 

Ordinária do CONERGE e deverá abordar a Lei 2905, a segunda 

apresentação será no dia 08/03/01, durante a 9
º
 Reunião Ordinária do 

CONERGE, o tema será "Perspectivas de demanda futura no Estado 

do Ceará. O Presidente seguindo a pauta, passou a discussão do Plano 

de Metas para 2001, enviado à ANEEL. Foi feita a distribuição de 

uma cópia do Plano de Metas 2001 aos presentes. O Presidente falou 

sobre as Reuniões Intinerantes do CONERGE que de acordo com o 

Plano de Metas 2001 deverão iniciar em fevereiro. A primeira 

Reunião deverá acontecer em Sobral. Ficou definido que o convite 

para esta reunião será feito através de cada entidade de classe 

representada no CONERGE. Os Conselheiros deverão repassar ao 

CONERGE as pessoas que serão convidadas até o dia 25/01/01. A 

Sra. Rosana assumiu o compromisso de levantar junto ao cadastro de 

consumidores da COELCE as Associações dos Municípios próximos 

a Sobral para que também sejam convidados. A COELCE irá 

providenciar o local. A Reunião Intinerante obedecerá a seguinte 

pauta: I- Apresentação do CONERGE (o que é e como se formou), 

II- Continuação do Seminário de Capacitação dos Conselheiros, o 

tema abordado será a Lei 2905, que trata das novas energias, à 

apresentação será realizada pela Sra. Valdenia, III- A  Reunião abrirá 

espaço para comunidade participar dando sugestões. O Presidente 

citou o Seminário Internacional que está previsto para o mês de 

março, falou da necessidade de consultar uma empresa de eventos 

para construir o modelo para o Seminário Internacional, que deverá 



contar com a participação de todos os Conselhos de Consumidores do 

Brasil. Ficou marcada uma reunião com os Conselheiros e com a 

empresa Prática Eventos no dia 15/01/01, segunda-feira para definir 

como será o Seminário Internacional. A Sra. Maria Teresa deverá 

confirmar a presença de todos. Seguindo a pauta o Presidente 

consulta os Conselheiros sobre o Informativo COELCE  e  agradece a 

presença da Sra. Thelma Pinheiro, Engenheira da COELCE que 

esteve presente a reunião para esclarecer as dúvidas em relação aos 

índices de qualidade enviados no Informativo COELCE.  Após os 

esclarecimentos dos índices de qualidade a cópia da Ata da 6
º
 

Reunião Ordinária do CONERGE realizada dia 14/12/00 foi 

distribuída entre os presentes. O Presidente perguntou aos Diretores 

da COELCE presentes a reunião sobre a possibilidade do Conselho 

fazer visitas as instalações da COELCE, para que o Conselho tenha a 

oportunidade de acompanhar os trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos pela COELCE. Sugeriu uma visita ao Tele 

Atendimento. Os Diretores presentes aprovaram a sugestão e 

colocaram-se a disposição. Ao final da reunião foram apresentados 

dois vídeos: Terra Brasilis e Luz para Todos, enviados pela ANEEL a 

ao CONERGE. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por 

encerrada a reunião, para constar, eu, Rosana Garcia Rêgo Militão, 

Secretária Executiva do CONERGE, lavrei a presente Ata que após 

lida e aprovada vai assinada por todos presentes. 

 

 

PRESENTES: 
 

 

Antonio Erildo Lemos Pontes 

Titular da Classe Rural 

Presidente do CONERGE 

 

 

 

Paulo Souza Barbosa 

Titular da Classe Comercial 

Vice - Presidente do CONERGE 

 

 

Soraia Thomaz Dias Victor 

Titular do Poder Público 

 

 

 

Cláudia Maria dos Santos 

Suplente  do DECOM 

 



 

Maria Socorro Magalhães Tavares 

Suplente da Classe Residencial 

 

 

 

Rosana Garcia Rêgo Militão 

Representante da COELCE    

Secretária Executiva do CONERGE 

 

 

 

Raimundo Lavor Neto 

Representante da COELCE 

Suplente da Secretária Executiva 

 

 

CONVIDADOS:  

 

 

 

 

Valdenia Barros reis 

Engenheira da COELCE 

 

 

 

Thelma Maria Melo Pinheiro 

Engenheira da COELCE 

 

 

 

Gonzalo Mardones 

Diretor Comercial da COELCE 

 

 

 

José Nunes Almeida 

Diretor de Projetos Institucionais da COELCE 

 

 

 

 

 

 

 


