Associação Tocantinense de Municípios

_______________________________________________
Oficio Gab n º 116/2022
Palmas – TO, 16 de março de 2022

A sua Senhoria o Senhor
Rudnei Fonseca
Presidente
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica - CEETO
Palmas -TO

Senhora Presidente,

A par de cumprimentá-lo respeitosamente, a Associação Tocantinense de
Municípios – ATM, vem, mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, em resposta ao oficio nº
005/2022/CEETO, indicar novos membros para compor Conselho de Consumidores de Energia
Elétrica – CEETO, conforme abaixo.



TITULAR: Jailton Pereira Bezerra



E-mail: jailtonbezerra@hotmail.com, atm@atm-to.org.br



CPF: 850.761.041-20 / Celular: 63 99937-4537



SUPLENTE: Dayana Aires M. Cantuária



E-mail: daypalmas@gmail.com, atm@atm-to.org.br



CPF: 882.024.701-10 / Celular: 63 99281-0485

Atenciosamente,

Diogo Borges de Araújo Costa
Presidente

SEDE: Quadra 301 Norte ACSU NO 40 Conj. 01 Lt 09 – Avenida Teotônio Segurado / Telefone: (63) 3212-9800 /
e-mail: atm@atm-to.org.br SITE: www.atm-to.org.br
Palmas – TO CEP: 77.001-226
HOTEL: Quadra 501 Sul ACSU SO 50, Conj 01 Lt 21 – Avenida Teotônio Segurado / Telefone: (63) 3216-1877 / 1333 /
e-mail: hotel@atm-to.org.br
Palmas – TO CEP:77.185-010

Rosilene Nunes de Souza Rodrigues
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

presidencia@crea-to.org.br
quarta-feira, 16 de março de 2022 16:21
Aline Santos da Silva Ferreira
Re: CONVITE AUDIÊNCIA PUBLICA

AVISO: Mensagem Externa. Fique atento ao receber links ou anexos, principalmente de
remetentes desconhecidos. Em caso de suspeita, clicar em relatar mensagem/Phishing no
seu outlook.
Boa tarde,
após cumprimentá-los (as) cordialmente, O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
do Tocantins-CREA-TO, indica os Representantes:
Engenheiro Eletricista Paulo Victor Teixeira e Engenheiro Eletricista Rennan Carvalho
Martins, para participar da 4ª Audiência Pública, que será realizada no dia 22 de março, do corrente
ano, no auditório CETEC/SENAI da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins – FIETO, na ACSE
I, Rua de Pedestre em Palmas – TO, das 08:30 às 12:00 horas, para escolha dos representantes para
o mandato 2022/2026.

Atenciosamente,
Shaionary Pádua
Assessora da Presidência
Fone: (63) 3219 9819

---

Em 15/03/2022 2:43 pm, Aline Santos da Silva Ferreira escreveu:

Ofício Circular nº 005/2022/CEETO

Palmas/TO, 14 de março de 2022.

Para:
Daniel Iglesias de Carvalho
Presidente
CREA - Conselho Regional de Administração do Tocantins
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Assunto: Convite para Audiência Pública nº 001/2022.

Prezado (a) Daniel Iglesias de Carvalho,

O conselho de consumidores de energia elétrica é um órgão sem personalidade jurídica, de caráter consultivo,
formado por representantes das principais classes de consumo, com a incumbência de contribuir para o
aprimoramento dos assuntos relacionados à prestação do serviço público de energia elétrica, sendo regulado
pela Resolução Normativa REN n. 963/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A composição do referido conselho se dá pelas entidades representativas das classes de unidades
consumidoras residencial, industrial, comercial, rural e poder público.

De acordo com o art. 8º, os conselheiros devem ser indicados por entidades representativas de classe das
respectivas unidades consumidoras. Em conformidade com o art. 4º, §1º, as referidas classes devem ser
representadas no conselho por um conselheiro titular e um conselheiro suplente, formalmente indicados por
entidade representativa de classe de consumidores a que pertence.

Assim sendo, solicitamos que o (a) CREA - Conselho Regional de Administração do Tocantins indique
representante do seu segmento a fim de participar da 4ª Audiência Pública, que será realizada no dia 22 de
março, do corrente ano, no auditório CETEC/SENAI da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins –
FIETO, na ACSE I, Rua de Pedestre em Palmas – TO, das 08:30 às 12:00 horas, para escolha dos representantes
para o mandato 2022/2026.

Ao realizar a indicação, a entidade deve observar os requisitos obrigatórios a seguir, em conformidade com
o art. 5º e incisos, da REN 963/2021:

 residir ou ter atividade profissional ou empresarial na área de concessão da Distribuidora;
 ter disponibilidade de tempo para participação nas atividades do Conselho;
 ter disponibilidade de tempo para participar de atividades de capacitação e qualificação sobre temas
relacionados ao setor elétrico;
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 estar adimplente junto à Distribuidora, no momento de sua nomeação;
 ser indicado por entidade representativa da classe de consumo, de acordo com os critérios definidos nesta
Resolução e no regimento interno do Conselho; ou
 ter se candidatado à vaga no Conselho durante a Audiência Pública a que se referem os §§ 2° e 3° do art.
8º; e
 ter concluído o Ensino Médio.

Ademais, outros requisitos são recomendáveis para a indicação de candidato pela entidade, de acordo com
o art. 6º e incisos, da REN 963/2021:
 ter experiência e conhecimento na área de concessão em que o Conselho atua;
 ter atuação como multiplicador ou facilitador em trabalhos desenvolvidos junto à comunidade;
 ter conhecimento sobre a legislação específica que regula o serviço de distribuição da energia elétrica;
 ter formação acadêmica; e
 ser atendido pela Distribuidora à qual o Conselho está vinculado.

Deste modo, considerando os critérios obrigatórios e recomendáveis estabelecidos pela REN nº 963/2021 –
ANEEL, informamos que a indicação de candidato por essa entidade pode ser feita até o dia 22/03/2022,
durante a citada Audiência Pública.

É importante informar que conforme o art. 7º, “a representação no Conselho é de caráter voluntário e não
remunerada”.
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Esclarecemos que a indicação do candidato pela entidade não é compulsória. Assim, finalizada a etapa da
Audiência Pública, conforme art. 8º, §4º, o Conselho realizará reunião a fim de definir a escolha das entidades
representativas e dos novos conselheiros.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários
pelo e-mail: conselho.eto@energisa.com.br.

Aline Santos da Silva Ferreira
Assist Administrativo III - DIRETORIA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
Tel: (63) 3219-5023 aline.silva@energisa.com.br

https://energisa.com.br

Esta mensagem contém informação confidencial. Se você a recebeu por engano, não divulgue ou copie seu conteúdo. Por favor, avise ao remetente imedia
Privileged and confidential. If this message has been received by mistake, do not disclose or copy its contents. Please notify sender and delete immediately

_______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______
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OFÍCIO/FAET/PRES Nº 018/2022

Palmas, 21 de março de 2022

A Sua Senhoria o Senhor
RUDNEI FONSECA
Presidente do CEETO
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOCANTINS – CEETO
Nesta Capital
Assunto: Indicação para os representantes do CEETO 2022/2026.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente, indicar nossos
representantes titular e suplente da Classe Rural para compor o Conselho de
Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins – CEETO.
•

Titular: Raimundo Nonato Carneiro
CPF: 727.346.558-53
e-mail: ncadvocaciato@gmail.com / jackeline.lima@senar-to.com.br
Contato: (63) 98425-6496 / (63) 3219-9220

• Suplente: Felipe Uassurê Neri
CPF: 318.229.708-22
e-mail: felipe@senar-to.com.br / jackeline.lima@senar-to.com.br
Contato: (63) 9.9279-7759 / (63) 3219-9220

Atenciosamente,

Paulo Carneiro
Presidente da FAET

Ofício Gabinete 054/2022

Palmas, 16 de março de 2022.

Ao Sr.
RUDNEI FONSECA
Presidente do CEETO

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio atualizar os
nomes dos representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio/TO) junto ao Conselho de
Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins (CEETO), indicando como
membro efetivo titular, a recondução do senhor Antônio Davi Gouveia, e como
membro efetivo suplente, o diretor do Instituto Fecomércio de Pesquisa e
Desenvolvimento (IFPD), Valdinei Pinto Silva.
Lembrando que coloco à disposição para mais informações e para o
recebimento de convocações/convites a colaboradora Camila Takahashi,
responsável pela área de Relações Institucionais, por meio dos telefones: 3228
1900/ 99245 2318 e e-mail: camila@fecomercioto.com.br.
Desse modo, para finalizar estendo meu apoio as atividades do
conselho referido fazendo votos de que a nossa contribuição seja profícua. Sem
mais para o momento, reitero meus sinceros votos de estima e cordialidade.

Atenciosamente,

Palmas - Av. Teotônio Segurado, 101 Norte, Conj. 01, Lt. 02, S/N - Palmas/TO - CEP: 77001-004 | (63) 3228-1900
www.fecomercioto.com.br

