ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA
ELÉTRICA DO TOCANTINS

No dia 13 de julho do ano de dois mil e vinte, via ferramenta Teams, reuniram-se para a 3ª Reunião Ordinária Virtual
do ano os membros do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins, conforme convocação anexa.
A reunião foi iniciada com a secretaria executiva dando boas-vindas aos membros do Conselho.
Em seguida foram tratados os itens da Pauta:
5. Foi informado que os mandatos de todos os conselheiros foram prorrogados até 31 de dezembro de 2021 em

virtude dos impactos causados pela pandemia por conta do covid-19. A prorrogação foi oficializada pela
ANEEL por meio de ofício.
6. A secretaria executiva do Conselho solicitou aos conselheiros que enviem sugestão de ações, de preferência por
classe de consumo, para serem inseridas no Plano Anual de Atividades de Metas – PAM de 2021. Informado que o
prazo para protocolar o documento na ANEEL é até o dia 31/10/2020 e que é necessário a contribuição de todos
para a construção do documento;
7. A FETAET solicitou a substituição do conselheiro GIL Eanes em função do seu afastamento para disputa nas
eleições municipais de 2020. A instituição indicou para ocupar a vaga de suplente a senhora Maria das Graças
Galvão, a indicação foi aprovada por unanimidade pelos presentes;
8. O presidente Rudnei apresentou um novo projeto em parceria com um vereador da cidade de Palmas, o qual
visa atuar na área de incentivo ao esporte para 2021, a proposta é que o CEETO forneça brindes e material
esportivo, contudo o projeto não foi aprovado pelos presentes;
9. Os conselheiros comentaram o impacto negativo na vida dos consumidores referente ao aumento na tarifa da
energia de 7,17% aplicado a partir do dia 04/07/20. O Assunto foi discutido em uma reunião extraordinária com
especialistas em tarifa, representantes da ANEEL. A ANEEL explicou as premissas estabelecidas no processo de
revisão tarifária das distribuidoras, e que a decisão sobre o adiamento caberia à Energisa;
10. Foi informado pela secretária titular que a contratação dos prestadores de serviços para alteração do site,
produção de vídeos, spots e banner e cards está em andamento e que até o mês de outubro será finalizado.

RUDNEI FONSECA
MARIA GUANAMAR SOARES DE SOUSA
Presidente - Conselheiro titular da Classe Vice-Presidente - Conselheiro titular da
Residencial
Classe Rural

ANTONIO DAVI GOVEIA
Conselheiro titular - Classe Comercial

MÁRIO CASTRO PILLAR
Conselheiro titular – Classe Industrial

MARTA BARREIRA LUSTOSA
Conselheiro titular - Classe Poder Público

ROSILENE NUNES DE SOUZA RODRIGUES
Secretária Executiva

DAYANNA AIRES M CANTUÁRIA
Conselheira Suplente P Público

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.

