ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO
TOCANTINS E ENERGISA TOCANTINS

No dia 22 de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, no Auditório da Energisa Tocantins, reuniram-se membros do
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins e os diretores da Energisa Tocantins, para a primeira
reunião conforme REN 451/2011, art. 14, cap VII. Esta reunião aconteceu de forma presencial, seguindo todos os
protocolos de saúde e segurança.
A reunião foi iniciada com a Secretária Suplente dando boas-vindas a todos os participantes, informando os Valores
do Grupo Energisa, reforçando principalmente o Valor Segurança e que devido ao cenário de pandemia é
imprescindível seguir os protocolos de saúde vigentes, e apresentando a pauta.
A reunião seguiu com a apresentação dos diretores da ETO: Alessandro Brum – diretor presidente, Fernando Lima
Costalonga – diretor técnico comercial, Alankardek Moreira – diretor relações institucionais, e membros do
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica: Rudnei Fonseca - presidente e titular da classe residencial, Maria
Guanamar – vice-presidente e titular da classe rural, Marta Lustosa – titular classe poder público, Mário Pillar –
titular classe industrial, Antônio Davi Goveia – titular classe comercial, Francisco Brito Rezende – representante
suplente do Procon, e Aldenir cunha – suplente classe residencial . Participaram também da reunião os senhores
Fred Alves - assessor de Comunicação do Conselho, Graziela Matos – gerente de planejamento e orçamento da ETO
e Leandro Fernandes – Coordenador de Projetos da ETO. Walter Cunha – representante titular do Procon justificou
sua ausência. A secretária Rosilene Rodrigues não participou da reunião por motivo de férias.
Graziela Matos apresentou os investimentos realizados em 2020, destacando os projetos: ampliação da capacidade
instalada em SEs (14,5 MVA); construção de oito novos alimentadores em 13,8kV e 34,5kV em Bernardo Sayão/TO
e Paranã/TO; implantação de novas tecnologias de proteção e recomposição do sistema, com a instalação de
indicador de falta, tripsaver, religadores e seccionalizadores automático, totalizando 137 novos equipamentos;
instalação de dois grupos geradores para melhoria na qualidade dos serviços em Mateiros/TO e São Félix/TO e
ligação de 25 mil clientes atendidos em BT e MT. Sobre os projetos previstos 2021, os principais são: duas novas
subestações: SE Luzimangues Industrial 138/34,5kV – 15 MVA e SE Caseara 138/34,5kV – 30 MVA; ampliações da
capacidade instalada com acréscimo de 2 MVA na SE Sitio Novo; implantação de nova estrutura de Telecom das
regiões Norte e Sul do Estado; ligação de 28 mil clientes atendidos em BT e MT e avanço na execução de obras
relacionadas a novas conexões com a Rede Básica: Colinas 500/138kV e Santana do Araguaia 230/138kV (Região
de Caseara) com conclusão prevista para 2021 e Dianópolis 230/138kV que será concluída em 2022.
Leandro Fernandes apresentou as ações de Sustentabilidade realizadas em 2020 e o resultado dos Indicadores de
Qualidade: DEC, FEC, INS e TMA. Para os indicadores DEC e FEC foi apresentada a evolução de 2017 a 2020.
Adriane apresentou as solicitações encaminhadas à diretoria da ETO demandadas de reuniões com a comunidade
e o Conselho de Consumidores e a devolutiva da ETO destas solicitações. Seguiu apresentando as ações realizadas
em 2020: reuniões na ANEEL, Semana do Consumidor e Consumidor do Futuro. Ressaltado que devido a pandemia
os projetos/reuniões foram suspensos.

Fred Alves apresentou as campanhas Educativas e de Segurança e o trabalho desenvolvido pela assessoria de
Comunicação.

A reunião foi encerrada com as considerações finais do Conselho e da ETO, ambos destacando a importância da
integração e parcerias CEETO x ETO.
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MARTA BARREIRA LUSTOSA
Conselheiro titular - Classe Poder Público

ANTONIO DAVI GOVEIA
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Notas:
(x) Todos os participantes concordam com as anotações acima.
(x) A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados, e caso não haja manifestação
deles, será considerada aprovada.
Ata encaminhada via e-mail dia 27/01/2021.

