ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA
ELÉTRICA DO TOCANTINS
No dia 17 de setembro do ano de dois mil e vinte, via ferramenta Teams, reuniram-se para a 5ª 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 e 9. A secretaria executiva do Conselho informou que não recebeu contribuições de novas ações para o PAM de
2021, informou também que vai manter as ações de 2020 e acrescentar o projeto REDE ELÉTRICA: NÃO SEJA A
PRÓXIMA VÍTIMA, ressaltou que para 2021 será mantido o mesmo formato de ações e reunião de forma virtual
sem gerar aglomeração em função da pandemia covid-19, e que caso haja orientação por parte das autoridades da
saúde as ações serão revistas, contudo ficam suspensas por tempo indeterminado ações presencias e com
aglomeração de pessoas. Foi decidido por unanimidade que o conselho manterá as ações via mídias sociais, site e
rádios;
6. O assessor de comunicação Fred informou sobre o andamento da campanha contra as queimadas (vídeo está
pronto e aprovado por todos) e sobre o projeto REDE ELÉTRICA: NÃO SEJA A PRÓXIMA VÍTIMA. A secretaria
informou que já foi contratado prestador de serviço para realizar a alteração do site e também produzir banner e
cards, ainda falta contratar a produção de vídeos e spots;
7. Assunto retirado da pauta;
8. Foi repassado pelo assessor de comunicação Fred o andamento da contratação das rádios comunitárias para
divulgação dos spots da campanha. Informado a dificuldade de encontrar rádios habilitadas para contratação;
10. Foi informado que o PROCON solicitou a alteração nos representantes o que foi aprovado por unanimidade
pelos conselheiros;
11. A secretaria informou que desde 2019 a DPE não comparece nas reuniões e ações do Conselho, mesmo diante
dos convites enviados, ligações e visitas feitas. O presidente Rudnei informou que vai visitar a Defensoria Pública
-DPE e reforçar o convite para ocupação da vaga;
12. O presidente Rudnei solicitou orçamento para construir um mascote para o CEETO, foi providenciado e enviado
por e-mail para todos conselheiros, o mascote tem um custo de R$ 7.300,00. Foi levado para votação, porém não
foi aprovado pelos presentes, justificando que não terá utilidade no momento uma vez que ações presenciais estão
suspensas por tempo indeterminado por conta da pandemia. Os conselheiros decidiram que vão direcionar o saldo
do Conselho para campanhas que estão em andamento utilizando redes sociais e rádios comunitárias;
13. Foi apresentado o extrato e o saldo da conta corrente. Foi solicitado aos conselheiros que façam acertos de
viagens não realizadas, a prestação de contas e a devolução das diárias pendentes;
14. Foi informado sobre a mudança na alta direção da ETO, deixa o cargo de presidente o senhor Marcio Mario
Zidan e assume o senhor Alessandro Brum, a diretoria técnica e comercial será ocupada pelo senhor Fernando
Costalonga;
15. Foi informado que a Energisa já encaminhou as duas respostas ao CEETO referente as solicitações dos
chacareiros do setor Luzimangues e sobre o atendimento na agencia do município de Jaú do Tocantins.
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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.

