Processo de desestatização da Companhia Estadual de Geração de
Energia Elétrica (“CEEE-G”)
Instruções para contribuições e pedidos de esclarecimentos a serem
manifestados de forma oral
As solicitações para manifestação oral dos interessados devem ser encaminhadas por e-mail,
conforme orientações que constam no Regulamento da Audiência Pública.
Aos habilitados para exposição oral, será enviado um convite, por e-mail, para participação durante
a Audiência. O convite encaminhado habilitará o solicitante para manifestação ao vivo durante a
transmissão com a utilização do aplicativo Zoom. Será necessária, portanto, a instalação prévia
deste aplicativo no celular ou computador do interessado. Além disso, o uso do aplicativo requer a
utilização de uma conexão com a Internet1.
Ao receber o convite por e-mail, enviado pelos organizadores da Audiência Pública, o solicitante
deverá clicar sobre o link encaminhado.
Na sequência, deve ser selecionado o Aplicativo Zoom, instalado previamente1.
Quando for solicitado o preenchimento do nome do usuário ao iniciar o aplicativo, o mesmo deve
ser preenchido conforme consta no documento de identidade encaminhado previamente (conforme
Regulamento da Audiência Pública). Ao entrar na reunião, o participante deverá aguardar o
momento da sua participação. Quando chegar o momento da participação, o microfone e o vídeo do
participante serão ativados e o seu nome será anunciado pelo Mestre de Cerimônia. A partir de
então, o participante terá 2 minutos para realizar a sua exposição oral. Decorrido o tempo, o
microfone e o vídeo do participante serão fechados e a participação estará encerrada.
ATENÇÃO: Caso o nome não seja preenchido exatamente como consta no documento de
identidade, o acesso do participante não será permitido.
Para a manifestação oral, serão utilizados recursos de áudio e vídeo para exposição do participante.
Eventuais falhas de conexão com a internet, bem como problemas com o áudio ou vídeo durante a
participação serão de inteira responsabilidade dos participantes. Dessa forma, sugerimos que o
solicitante habilitado:
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Faça a exposição em local silencioso;
Utilize local com fundo branco para exposição do vídeo;
Verifique previamente se a sua conexão com a Internet atende aos requisitos mínimos1;
Informe seu nome e outros dados que julgar necessários no início de sua exposição.

Na seção a seguir, apresentamos mais detalhes sobre o aplicativo Zoom, procedimentos para instalação, dicas para
utilização e como verificar se o seu celular ou computador pessoal atende aos requisitos para utilização do Zoom.

Aplicativo Zoom
O Zoom é um aplicativo que permite a realização de videoconferências (isto é,
conferências/reuniões utilizando recursos de áudio e vídeo) através da Internet. O Zoom pode ser
instalado em computadores pessoais, notebooks e celulares.

Instalação do Aplicativo Zoom
Para utilização em celulares, o aplicativo está disponível tanto no Google Play (serviço que permite
a instalação de aplicativos para celulares com Sistema Android) quanto na App Store (para
instalação de aplicativos no iPhone). Basta buscar pelo aplicativo Zoom Cloud Meetings e proceder
com a instalação.
Para aqueles que optarem pela utilização do Zoom através de um computador pessoal ou notebook,
o download e instalação do aplicativo pode ser realizado a partir da página
https://zoom.us/download. Para iniciar a instalação, acesse o link e siga o procedimento solicitado.
Lembrando que nesta opção, para utilização dos recursos de áudio e vídeo, é necessário possuir
alto-falantes, microfones e webcam conectados ao equipamento.

Dicas para utilização
Não é necessária a criação de uma conta no Zoom para ingressar em uma Reunião Zoom apenas
como participante. Caso você receba o convite para a Audiência Pública, seu ingresso será realizado
na condição de participante. Nesta situação, a utilização do Zoom é gratuita.
A utilização do recurso de vídeo não é obrigatória para participação em uma reunião no zoom.
Entretanto, sem uma webcam ou câmera, você não poderá transmitir o seu próprio vídeo. Será
possível ouvir e falar durante a reunião (com uso de um microfone) e visualizar o vídeo dos demais
participantes.

Requisitos para utilização do Zoom
Para utilização do Aplicativo Zoom em aparelhos celulares, computadores pessoais e notebooks, é
necessária a utilização de um equipamento compatível e uma conexão a Internet.

Para verificação dos requisitos mínimos para utilização em aparelhos celulares, consulte:
https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201179966-System-Requirements-for-iOS-iPadOS-andAndroid

Para verificação dos requisitos mínimos para utilização em computadores pessoais e
notebooks, consulte:
https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux

