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ATA DA 216ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA DA 
COELBA EM 09/02/2017 
 
 
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 10h00min, na 
sede da Coelba, situada na Av. Edgard Santos, nº 300, Edf. Sede da Coelba, 
Salvador/BA, teve início a 216ª Reunião do Conselho de Consumidores de Energia da 
COELBA com a participação do Presidente, Sr. Max Muniz , representante titular da 
classe Industrial pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB; do Vice-
Presidente, Sr. Haroldo Núñez , representante titular da classe Comercial pela Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de Salvador – CDL; e dos conselheiros: Sr. Júlio César Cotias , 
representante titular da classe Rural pela Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado da Bahia – FAEB;  Sra. Rute Macêdo Veras  representante titular da classe 
Residencial pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores da Bahia - MDCCB; 
Sra. Carine Santos , representante titular da classe Poder Público pela União dos 
Municípios da Bahia - UPB; Sr. Carlos Márcio Pedreira de Cerqueira , representante 
Suplente da classe Residencial pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores 
da Bahia - MDCCB; Sr. Roque Lopes  Representante Suplente da Classe Comercial 
pela Federação do Comércio da Bahia - FECOMÉRCIO; Sra. Mariana Palmeira  
convidada representante do Ministério Pública da Bahia e o Sr. Moacyr Pina , 
Secretário-Executivo titular e Ouvidor da Coelba. Inicialmente, o Presidente deu as 
boas vindas aos presentes e agradeceu a todos pelo atendimento a convocação da 
reunião. Em seguida, informou a todos com relação ao acidente ocorrido nesta semana 
no município de Xique-Xique que vitimou e levou óbito uma senhora por causa do 
rompimento de um cabo da rede da Coelba e, por este motivo, solicitou da Coelba 
esclarecimentos sobre o fato. Os prepostos da Coelba, Sr. José Carlos Porpino - 
Gerente do Departamento de Manutenção da Distribuição e o Sr. Ramon Lacerda - 
Gerente do Departamento de Saúde e Segurança, fizeram breve relato do ocorrido, 
informando que no dia do acidente chovia bastante no local e um raio provocou o 
rompimento do cabo nu, de Baixa Tensão, que estava sobre calçamento e a senhora 
que trafegava pelo local com sua bicicleta que embaraçou com o referido cabo que 
continuava energizado porque o elo fusível não rompeu. Foi informado, também, que a 
Coelba tem um forte programa de manutenção que prevê, inclusive, a substituição de 
cabos nus por isolados em todo Estado da Bahia e enfatizou que a Coelba já possui 
mais de 70% (setenta por cento) de suas redes com cabos isolados, sendo este um 
dos percentuais de substituição mais alto no Brasil. Foi informado, também, que a 
Coelba está efetuando levantamento em campo para realizar melhoramento geral na 
rede da cidade de Xique-Xique, incluindo a substituição de cabos nus por isolados, 
apresentando posteriormente cronograma de execução. Oportunamente, o Sr. José 
Carlos Porpino fez convite a todos os conselheiros para uma visita ao Centro de 
Operações da Coelba para conhecerem de perto o trabalho executado nesta 
importante área operacional da Coelba. Foi solicitado que a Coelba preparasse um 
documento com os devidos esclarecimentos para ser entregue a conselheira Carine 
para encaminhar ao Prefeito do Município de Xique-Xique. Por conta desse 
acontecimento, os conselheiros decidiram, por unanimidade, realizar a primeira 
Reunião Pública do Conselho de Consumidores no ano de 2017 no Município de Irecê 
e em seguida fazer uma visita ao prefeito do Município de Xique-Xique. Em seguida, o 
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Presidente do Conselho informou que no dia 06/02/2017 foi realizada uma reunião com 
o Superintendente de Relacionamento com o Cliente, Sr. Emmanuel Lopo, com 
participação do Vice Presidente do Conselho e Secretários Executivos Titular e 
Suplente, nesta oportunidade o presidente reforçou com o Superintendente que o 
conselho tem um papel de parceiro da distribuidora, mas estará atento à qualidade dos 
serviços prestados. Ressaltou a receptividade e atenção dispensada pelo 
Superintendente que se colocou a disposição do conselho para ajudar no que for 
preciso. O secretário executivo apresentou um calendário prévio de treinamento que 
será ministrado pela Coelba aos conselheiros, sendo 02 módulos de Condições Gerais 
do Fornecimento de Energia Elétrica e dois módulos sobre a regulação Econômica/ 
Financeira por conta da revisão tarifária da Coelba que ocorrerá no ano que vem. Além 
disso, foi informado da possibilidade de participarem do treinamento de Ouvidoria que o 
Grupo Neoenergia está pretendendo fazer "in company" e todos os presentes se 
mostraram interessados em participar mesmo sabendo que terá custo de inscrição. Em 
cumprimento ao que determina a Resolução Normativa ANEEL nº 451/2011, Art. 14. 
Inciso VII, foi informado que na próxima reunião do conselho, agendada para o dia 
09/03/2017, convidaríamos o Presidente da Coelba para apresentar o relatório de 
Providências adotadas pela Coelba às demandas do conselho de consumidores no ano 
de 2016. O Secretário Executivo titular informou que a ANEEL solicitou revisão do PAM 
2017 porque o formulário utilizado não foi preenchido adequadamente, sendo dito que 
as correções foram feitas e encaminhadas para a SMA/ANEEL e já com o de acordo 
dado pela ANEEL, através de email recebido da Sra. Ana Paula. Com relação à 
contratação de consultoria para dar apoio ao Conselho de Consumidores, o Secretário 
Executivo informou que passou a relação da documentação necessária para o 
cadastramento e como a empresa faz o cadastro na Coelba. Depois de encerrada esta 
Reunião foi lavrada a presente Ata que vai assinada por mim, Moacyr Pina dos Santos, 
Secretário Executivo Titular do Conselho de Consumidores de Energia da Coelba, e 
demais Conselheiros deste Conselho. Salvador, 09 de fevereiro de 2017. 
    
 
 
Max Muniz Rodriguez – Conselheira Titular e Preside nte 
 
 
Haroldo Núñez – Conselheiro Titular e Vice Presiden te 
 
 
Rute Veras - Conselheira Titular 
 
 
Carine Santos  - Conselheiro Titular 
 
 
Júlio César Cotias - Conselheiro Titular 
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Roque Lopes - Conselheiro Suplente 
 
 
Mariana Palmeira - Convidada do Ministério Público 
 
 
Moacyr Pina dos Santos – Secretário-Executivo Titul ar 
 
 
 
 
 
 


