ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA
ELÉTRICA DO TOCANTINS

No dia 11 de agosto do ano de dois mil e vinte, via ferramenta Teams, reuniram-se para a 4ª 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:
5. A secretaria executiva do Conselho informou que ainda não recebeu contribuições para construção do PAM de
2021, ressaltou a importância da elaboração do documento adicionando ações propostas pelos conselheiros.
Reforçou sobre o prazo para protocolar o documento na ANEEL, que é até o dia 31/10/2020, e que o documento
deve ser elaborado em conjunto. A secretaria irá enviar, via e-mail, o PAM do ano anterior para servir de inspiração;
6. Foi informado que a secretaria titular apresentou para as conselheiras Marta e Guanamar e para o presidente
Rudnei a ideia de realizar uma ação de prevenção contra acidentes elétricos com a comunidade, utilizando as redes
sociais e rádios. Na oportunidade foi apresentado aos demais conselheiros, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Foi sugerido pelo convidado do PROCON, Francisco, abordar também temas contra acidentes
domésticos envolvendo energia elétrica;
7. Foi informado pela secretária que a ANEEL realizou uma pesquisa para alteração da REN 451/11, onde os
conselheiros teriam que responder um questionário, o qual foi enviado via e-mail no dia 27/07/2020 e que a
pesquisa tinha prazo de resposta até o dia 07/08/20. Foi ressaltado a importância do assunto e a necessidade de
todos responder a pesquisa. Esta seria a oportunidade para os conselhos sugerir melhorias/alteração na norma dos
conselhos (resolução);
9 e 10. Foi definido os temas a serem abordados na campanha contra acidentes elétricos, que terá início ainda no
mês de agosto: Queimadas perto das redes e fios, Carregamento de bateria de celular, ligações clandestinas (gatos),
institucional para divulgação o conselho, construções ou reformas próximas a fios ou redes, cuidados ao soltar
pipas, instalação de antenas, obras de construção civil ou reformas e acidentes na zona rural;
11. Foi agendado uma reunião para definições sobre o projeto REDE ELÉTRICA: NÃO SEJA A PRÓXIMA VÍTIMA para
o dia 14/09/20, das 08 às 09 horas, entre conselheiros, assessor comunicação do CEETO e representantes da
Energisa para finalização do projeto. O projeto será executado em parceria com a Energisa;
12. O presidente Rudnei informou que vai enviar documento para a ANEEL sugerindo a participação do PROCON e
DPE como permanente com voz ativa e direito a voto nos conselhos.
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MARTA BARREIRA LUSTOSA
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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.

