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

No dia 13 de outubro do ano de dois mil e vinte, via ferramenta Teams, reuniram-se para a 6ª 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 foi
apresentado o novo titular do Procon, Walter Viana. Destacou a alteração na diretoria da ETO e que será agendada
reunião com os novos diretores.
Em seguida foram tratados os itens da Pauta:
5. Andamento do projeto Segurança com a Comunidade: o assessor de comunicação, Fred Alves, apresentou a
planilha constando a relação de rádios anunciantes, mostrando a cidade e abrangência de cada rádio, valor mensal
e a data de início da veiculação da campanha “Rede elétrica - Não seja a próxima vítima”. Solicitado ao assessor de
comunicação o planejamento das campanhas demandadas para outubro/2020.
6. Contratação de rádios para campanha contra as queimadas e de segurança com a comunidade – veiculação dos
spots: o assessor de comunicação informou que continua fazendo contato com as demais rádios que ainda não são
cadastradas no sistema de pagamento da Energisa, solicitando os documentos necessários para este cadastro.
7. Definição de temas para próximos vídeos e spots da campanha: Walter Viana sugeriu divulgar o fluxo do processo
de ressarcimento de danos elétricos. Maria Guanamar sugeriu substituir a “música” por informações, em caso de
chamadas em espera no atendimento audível eletrônico URA.
8. Alteração representante da classe rural FETAET – ofício recebido de Gil Eanes: Maria Guanamar explicou como é
o processo de substituição de membro filiado à FETAET e como foi o processo de substituição de Gil Eanes, que
solicitou afastamento do Conselho de Consumidores para ser candidato a vereador. Deliberado por todos que
Maria das Graças continuará como membro do Conselho de Consumidores, sendo suplente da classe rural, pois
somente a FETAET pode solicitar a substituição.
Marta informou que dias 14 e 15/10/2020 participará de reuniões na sede da ANEEL, em Brasília/DF, sobre os
assuntos: processo participativo da ANEEL durante a pandemia – ferramentas disponíveis para os Conselhos de
Consumidores e revisão da Resolução nº 451/2011 e conta Covid. Informou ainda que apresentará a campanha
“Rede Elétrica-Não seja a próxima vítima” aos demais CONSELHOS participantes das reuniões e à diretoria do
CONACEN.
Rosilene reforçou a importância da construção do PAM 2021, informou que ainda não recebeu contribuições dos
conselheiros para construção do documento.
Solicitado acertar as viagens pendentes de acerto (diárias).
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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.

