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ATA DA 217ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA DA 
COELBA EM 09/03/2017 
 
 
Aos nove dias do mês de março 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 217ª 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: Sra. Rute Macêdo Veras  
representante titular 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; Sr. Moacyr 
Pina , Secretário-Executivo titular e Ouvidor da Coelba e do Sr Carlos Humberto Morais, 
Secretário-Executivo suplente e Gerente do Departamento de Atendimento a Clientes 
da Coelba. Inicialmente, o Presidente deu as boas vindas aos presentes e agradeceu a 
todos pelo atendimento a convocação da reunião. Em seguida, alertou sobre a data da 
reunião ordinária de abril que estava agendada para o dia 13/04/2017, mas como cai 
na semana santa ele propôs a antecipação da reunião para o dia 12/04/2017 que foi 
aceita por todos. Dessa forma, a próxima reunião ordinária será realizada no dia 
12/04/2017, às 10:00h, na sede da Coelba. Em seguida, passou a palavra para o 
conselheiro representante da classe comercial que falou sobre a reunião realizada no 
dia 03/03/2017, entre a Coelba, prepostos do Departamento de Atendimento a Clientes 
Corporativos, e a empresa ELECON. Informou que a reunião foi extremamente 
produtiva e esclarecedora. Elogiou os prepostos da Coelba pela clareza no repasse 
das informações/orientações solicitadas, com destaque para o Gerente do 
Departamento, Sr. Paulo Medeiros, e da Engª Marcella Braynner. Foi informado, 
também, pelo conselheiro que os representantes da empresa ELECON ressaltaram o 
profissionalismo e conhecimento dos profissionais da Coelba. Dando seguimento, foi 
feita uma apresentação pelo Engº Carlos Castro San Martin, gestor da operação do 
sistema elétrico da Coelba, sobre a situação do fornecimento para região de Itaberaba, 
assunto este provocado pelo Interlocutor Regional de Itaberaba, Sr. Ramon Abreu. 
Após a apresentação com os esclarecimentos bem detalhado, o Presidente do 
Conselho pediu que fosse repassada a apresentação para todos os conselheiros e que 
o conselho fizesse uma resposta formal para o interlocutor. Ressaltou que, daqui para 
frente, toda solicitação de interlocutor tem que ser documentada, assim como a 
resposta também. Em seguida agradeceu ao Engº Carlos San Martin em nome de todo 
conselho, além de parabenizar a equipe da Coelba pela rapidez das providências para 
solucionar o problema. Ato contínuo, ele leu mensagem do interlocutor Ramon, 
informando a regularização do fornecimento e agradeceu as providências adotadas 
pelo Conselho de Consumidores junto à Coelba. Dando continuidade a reunião, o 
Presidente do Conselho passou a palavra para o Secretário Executivo titular que 
apresentou o plano de ação para melhoria do sistema elétrico do Município de Xique-
Xique, com ênfase a substituição de cabos nus por multiplexado. Observou que muitas 
das ações já estavam concluídas e outras em curso. O presidente solicitou que fosse 
encaminhado para a Interlocutora de Irecê, Sra. Najila, as providências adotadas pela 
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Coelba para o Município de Xique-Xique. Em seguida, o Secretário Titular apresentou a 
prestação de contas do Conselho com os valores gastos e o saldo da Conta Corrente e 
Aplicação dos recursos do Conselho no mês de fevereiro/2017, sendo aprovada por 
todos os presentes. Foi informado ainda pelo secretário titular que, devido a mudança 
do Presidente da Coelba ocorrida no final do mês de fevereiro/2017, a apresentação do 
relatório de providências às demandas do Conselho ficou prejudicada, sendo 
programada para a reunião do dia 12/04/2017 a apresentação com a presença do novo 
Presidente da Coelba. Em seguida, foi passada a palavra para o Secretário Executivo 
suplente que falou detalhes do aplicativo mobile da Coelba para desconto na conta de 
energia através de troca de material reciclável - "Vale Luz", durante a apresentação o 
Sr. Carlos Morais solicitou dos conselheiros a divulgação do aplicativo nas respectivas 
entidades, familiares e amigos. A palavra foi retornada para o secretário executivo 
titular que falou sobre assuntos referentes à ANEEL como: (i) o novo Superintendente 
da SMA/ANEEL - Superintendência de Medição Administrativa, Ouvidoria Setorial e 
Participação Pública da ANEEL, órgão que coordena todo o funcionamento dos 
conselhos de consumidores; (ii) foi informado que a ANEEL programou para o dia 
15/03/2017 a realização, em Brasília, do VI Encontro Nacional de Secretários 
Executivos, momento em que foi informado aos conselheiros que o Secretário 
Executivo Titular ia participar e levaria a assistente administrativa, Jaqueline Borges; 
(iii) informou sobre a vigência tarifária de março que a ANEEL divulgou que seria a 
bandeira amarela. Passando para os temas trazidos pelos conselheiros, foi informado 
pelo conselheiro da classe comercial que a empresa indicada para realização de 
consultoria já teria encaminhada toda documentação para cadastro na Coelba e 
solicitou dos prepostos da Coelba possibilidade de agilização. O Sr. Carlos San Martin 
fez convite a todos os conselheiros presentes para uma visita ao Centro de Operações 
do Sistema elétrico para que os conselheiros conhecessem o dia a dia do operador de 
sistema. Os conselheiros agradeceram o convite e já acenaram com a aceitação, por 
unanimidade. Foi entregue pelo Presidente do Conselho documento assinado por 
representantes das entidades SINEC - Sindicato das Indústrias de Aparelhos 
Eletroeletrônicos, computadores do Município de Ilhéus, ACII - Associação Comercial e 
Industrial de Ilhéus, CDL - Câmara Dirigentes Lojistas de Ilhéus e ATIL - Associação de 
Turismos de ilhéus, no qual elas reclamam da qualidade do fornecimento de energia 
em Ilhéus. Por conta desse documento, foi sugerida a substituição do Município para 
realização da primeira Reunião Pública do Conselho de Irecê para Ilhéus, que foi aceito 
pela maioria dos presentes. 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 março de 2017. 
    
 
 
Max Muniz Rodriguez – Conselheira Titular e Preside nte 
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Roque Lopes - Conselheiro Suplente 
 
 
Moacyr Pina dos Santos – Secretário-Executivo Titul ar 
 
 
Carlos Humberto Morais - Secretário-Executivo Suple nte 
 
 
 
 
 
 


