ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA
ELÉTRICA DO TOCANTINS

No dia 09 de junho do ano de dois mil e vinte, via ferramenta Teams, reuniram-se para a 2ª Reunião Ordinária
Virtual do ano os membros do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins, conforme lista de
convocação.
A reunião foi iniciada com a secretaria executiva dando boas-vindas aos membros do Conselho.
Em seguida foram tratados os itens da Pauta:
1. Foi informado pela secretaria que o trabalho de recuperação de arquivos por conta do problema sistêmico foi
finalizado pelo departamento de TI da Energisa. Alguns arquivos foram perdidos e que será feito trabalho de resgate
de arquivos através dos e-mails;
2. Foi apresentado as sugestões de papel timbrado, cartão de visitas, envelope e powerpoint com a nova marca do
CEETO, os quais foram aprovados e escolhidos pelos conselheiros;
3. Foi explanado pelo presidente Rudnei sobre a contribuição referente ao processo de RTP/2020 feito pelo
consultor Jenner, a qual foi protocolada junto à ANEEL em nome do CEETO. Foi solicitado uma reunião com a
diretoria da ETO para discutir o assunto. A secretaria irá agendar a reunião e comunicar o CEETO, a reunião deverá
ser entre CEETO, Energisa e Consultor Jenner;
4. Sobre a prorrogação no mandata dos conselheiros postado no grupo de watts zap do CEETO, foi informado que
ainda não recebemos comunicado formal da ANEEL e que será feito consulta sobre o assunto e apresentado na
próxima reunião;
5. O assessor Fred encaminhou orçamentos sobre alteração do site por e-mail antecipadamente, sendo aprovado
pelos conselheiros. O próximo passo será a solicitação de contratação do prestador do serviço de acordo com a
política de contratação da Energisa. Foi explicado pela secretaria que o processo de contratação demora em torno
de 03 meses para ser finalizado e que somente após a contratação será dado início na reformulação do site do
CEETO. Foi definido que toda alteração do site bem como mídias sociais e produção das campanhas será conduzido
pelo assessor Fred com o apoio das secretarias titular e suplente;
6. Foi apresentado também orçamento sobre serviço de impulsionamento das mídias sociais, produção de vídeos,
banners e cards e spots de rádios para uso nas campanhas que serão realizadas, os quais também foram aprovados
pelos conselheiros e será solicitado a contratação dos profissionais obedecendo a política da Energisa;
7. Foi ressaltado pela secretaria que caso o consultor Jenner seja contratado para realização de serviços, deve
obedecer a política de contratação do Grupo Energisa e que não há possibilidade de realizar pagamentos fora dos
procedimentos estabelecidos e em desacordo com a resolução.
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Nota:
(x) Todos os participantes concordam com as anotações acima.
Lista de presença printada abaixo.
(x) A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados, e caso não haja manifestação
dos mesmos, será considerada aprovada.

