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

No dia 19 de novembro do ano de dois mil e vinte, via ferramenta Teams, reuniram-se para a 7ª Reunião
Ordinária Virtual do ano os membros do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins,
conforme lista de presença.
Em seguida foram tratados os itens da Pauta:
5. Encontro CONACEM dias 26 e 27/11 em Brasília – despesas fora da área de concessão - Alteração REN
451/11 dos Conselhos e votação dos novos representantes do CONACEN: primeira reunião realizada em
outubro pautando as principais alterações da 451/2011; ficou decidido convocar todos os presidentes
para apresentarem as sugestões. André Ruelli sugeriu convocar também os membros do CONACEN. Será
realizada assembleia dia 27/11/20;
Encaminhar novamente o e-mail para os conselheiros, com a minuta (Marta encaminhou a minuta p/
Rosilene). Os conselheiros vão enviar contribuições para a reunião do dia 27/11;
Marta informou que a classe industrial a ANEEL tem uma vista mais estreita, por ser uma classe
diferenciada e dependente de vários consumidores; sugestão é conversar com a concessionária e ver o
que pode mudar; tratar de direitos e deveres. Davi e Mário vão contribuir.
Novo prazo: dia 25/11/2020
6. Pesquisa IASC realizar atividades e ações nos 11 municípios sorteados pela ANEEL;
Apresentado lista municípios sorteados; onde não houver cobertura de rádio, contratar um carro de som;
Mário sugeriu que em Araguaína, Gurupi e Palmas, onde tem o maior número de consumidores GD;
trabalhar melhor a composição da fatura de energia;
7. Status da campanha: REDE ELÉTRICA – NÃO SEJA A PROXIMA VÍTIMA (FRED): campanha em andamento:
prevenção chuvas/raios; criação e fidelização de público seguidor;
8. Status sobre a criação do novo site (FRED): cronograma previsto foi dilatado até o dia 24/11; enviar as
fotos para atualização do novo site;
9. Jantar de confraternização dia 19/11, às 19:30 horas – Restaurante Dona Maria Beach

RUDNEI FONSECA
ANTONIO DAVI GOVEIA
Presidente - Conselheiro titular da Classe Conselheiro titular - Classe Comercial
Residencial

MÁRIO CASTRO PILLAR
Conselheiro titular – Classe Industrial

MARTA BARREIRA LUSTOSA
Conselheiro titular - Classe Poder Público

ROSILENE NUNES DE SOUZA RODRIGUES
Secretária Executiva

ADRIANE CERQUEIRA RODRIGUES
Secretária Executiva Suplente

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.
Ata encaminhada via e-mail dia 20/11/2020.

