ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA
ELÉTRICA DO TOCANTINS

No dia 09 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se membros do Conselho de Consumidores de
Energia Elétrica do Tocantins para a primeira reunião Ordinária, de forma virtual, através do aplicativo Teams.
A reunião foi iniciada com a Secretária Suplente dando boas-vindas a todos os conselheiros participantes, seguindo
com o Sr. Rudnei fazendo a abertura oficial.
Ausências justificadas: Rosilene Rodrigues – secretária executiva, e Maria Guanamar – vice-presidente e titular da
classe rural. Participou também desta reunião Domingos Pintos Costa Júnior – Analista de Eficiência Energética da
ETO.
A reunião seguiu com a apresentação da pauta.
5. Na apresentação de PEE, o Analista Domingos, iniciou falando sobre o Programa de Eficiência Energética – PEE,
a Resolução, o Manual utilizado para o PEE, como é feito a seleção dos projetos. Mostrou os valores investidos
entre os anos de 2017 a 2020, quais os clientes beneficiados, as ações voltadas para os clientes residenciais baixa
renda, indígenas e outras classes.
6. Revisão dos valores dos contratos com os veículos de comunicação devido a retenção do ISS: ver item 11.
7. Substituição do representante da DPE: será encaminhado à Defensoria Pública do Estado do Tocantins um
documento, ou um e-mail, informando o procedimento de indicação de representante titular e suplente.
8. Ausências sem justificativas: o Conselheiro e/ou Membro do Conselho, titular ou suplente, deve justificar as
ausências nas reuniões do CEETO. Com três ausências sem justificativas haverá a substituição do membro.
9. Apresentação da ASCON: Fred apresentou o relatório de impulsionamento redes sociais, nos canais Instagran e
Facebook. No período de 18/01 a 07/02/2021 foi investido R$ 600,00 (seiscentos reais), 109.663 impressões, que
é a quantidade de vezes que um post foi visto, alcance de 55.470 pessoas, com 172 cliques no link do site. Foram
feitas campanhas focadas em reconhecimento de marca e cliques no site, que alcançaram mais de 55 mil pessoas
em todo o Estado, dos maiores aos menores municípios. No geral a campanha teve um bom desempenho com
alcance muito bom em comparação ao investimento realizado. Os Conselheiros avaliaram como mídia produtiva e
robusta, analisando o retorno do investimento, foi satisfatório.
10. Planejamento das ações 2021: informado que a ETO está realizando os eventos seguindo os protocolos vigentes
de Saúde, em virtude da pandemia Covid-19. Os representantes das classes consumidoras devem apresentar
agenda mais detalhada com os eventos previstos.
11. Contratos veículos de Comunicação: Fred informou que dia 05 de março/21 vencem os contratos com os
veículos de comunicação, incluindo os carros de som, referentes a publicidade do CEETO. Os Conselheiros
reconheceram a importância desta ação, que traz mais visibilidade para o Conselho e atinte um público maior. Fred
vai fazer projeção dos novos valores, para o período de março a setembro/2021. Na reunião do dia 02/03/2021
será definida a continuação ou não desta ação.
12. Extrato conta corrente e saldo remanescente dos anos anteriores à RTP/20: aguardando retorno do Regulatório
da ANEEL. Na reunião do dia 02/03/2021 será informado o saldo com o valor remanescente, se já estiver disponível.

13. Assuntos pendentes: verificar agenda da área responsável pelo P&D ETO para participar da reunião dia
02/03/2021.
14. Acertos pendentes
A reunião foi encerrada com as considerações finais do Conselho e da ETO, ambos destacando a importância da
integração e parcerias CEETO x ETO.

RUDNEI FONSECA
MÁRIO CASTRO PILLAR
Presidente - Conselheiro titular - Classe Conselheiro titular – Classe Industrial
Residencial
MARTA BARREIRA LUSTOSA
Conselheiro titular - Classe Poder Público

ANTONIO DAVI GOVEIA
Conselheiro titular - Classe Comercial

ADRIANE CERQUEIRA RODRIGUES
Secretária Executiva Suplente
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 11/02/2021.

