
 

 

Classificado como Uso Interno 

 

 

1. Participantes – Usuários (Pessoa Física e Jurídica) 

 
▪ FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS DE SERGIPE 

- FECS – SE Representada por José Vicente dos Santos Lemos;  

▪ José Cicero Vieira de Oliveira;  

▪ Marcus Demétrios Garcia Fonsêca; 

▪ Sérgio José Santos Falcão; 

▪ Sizino Francisco Alves. 

 

1.1 Ausência justificada: 

 

▪ Edmilson Pedro Xavier Filho. 

 

2. Participantes - Entidades 

 
▪ AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON PB 

Representada por Emannuel Arantes Lima Silva; 

▪ CONSELHO SUBSECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADO EM OLINDA - 

PE Representado por Juscelino Tavares da Rocha;  

▪ FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

PROCON MACEIÓ - AL Representado por Leandro Almeida Jesus; 

▪ MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE SERGIPE - MOCESE - SE Representado 

por Robinson Barroso Soares. 

 

 

2.1 Ausência justificada:    
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▪ SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – PROCON PE 

Representada por Clayton Fernando de Santana Junior. 

 
2.2 Ausência não justificada:    

 

▪ FAMOAL – FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE 

ALAGOAS - AL Representado por Maria José Martins dos Santos. 

 

 

3. Participantes – Grupo TIM 

 

▪ Ageu Guerra – Engenharia de Rede; 

▪ Alan Kido – People Caring & Inclusion Management; 

▪ Amarilio Fidel Menezes – Secretário do Conselho de Usuários; 

▪ Fernanda Donni – Ouvidoria; 

▪ Liliam Lopes – Ouvidoria; 

▪ Luiz Eduardo Brito – Regulatório; 

▪ Mitre Amorim Junior – Engenharia de Rede;  

▪ Valéria Câmara – Ouvidoria. 

 

4. Participante – Convidado 

 

▪ ANATEL – Representada por Franklin Luiz Silva. 

 

5. Anotações Gerais  

 

Iniciada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Usuários TIM da Região Nordeste 

pelo José Cícero Oliveira, Presidente do Conselho, que fez a abertura com uma 

mensagem de boas-vindas aos membros do Conselho, Secretário, representantes da 

TIM e da Anatel convidados para a reunião. 

 

Em seguida, a palavra foi passada para o Secretário Fidel Menezes, que  deu boas-

vindas à todas e todos, apresentou a agenda do dia. 
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Na sequência, o Presidente do Conselho questionou se a entidade Autarquia de 

Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON PB, enviou antes desta reunião 

ordinária, a documentação necessária para que o Dr. Emannuel Arantes Lima Silva, 

represente o Órgão, tendo o Secretário do Conselho informado que a documentação 

foi devidamente recebida. 

 

O Presidente do Conselho e o Conselheiro Juscelino Rocha, questionaram se a 

resolução 623/2013 e 734/2020 da Anatel, permitem que a entidade possa indicar um 

suplente quando o titular não puder participar da reunião do Conselho de Usuários, 

tendo o Secretário do Conselho e o representante da Anatel, informado que a 

Resolução vigente tem essa previsão. 

 

O Presidente do Conselho, José Cícero, manifestou que na sua opinião, a Resolução 

não deveria permitir essa substituição, tendo sido acompanhado pelo Conselheiro 

Juscelino Rocha, mas ambos concordaram após longo debate, em continuarmos com 

a Reunião Ordinária e com a participação do Dr. Emannuel Arantes Lima Silva, 

representando o PROCON Estadual da Paraíba. 

 

Em seguida, o Presidente do Conselho, iniciou sua explanação sobre o tema 

‘Discussão sobre aprovação das atas por não manifestação’, proposto pelo mesmo, 

inicialmente destacando sua preocupação quanto a aprovação das atas do Conselho 

de forma tácita, ou seja, quando após o prazo previamente acordado por maioria 

absoluta dos membros do Conselho, de 5 dias úteis do recebimento da ata pelos 

Conselheiros, os mesmos optem por não fazer nenhuma consideração neste prazo, 

por estarem de acordo com a ata enviada pelo Secretário do Conselho. Outrossim, 

sugeriu que a ata seja enviada para os Conselheiros e na reunião ordinária seguinte, 

seja questionado aos membros do Conselho se tem alguma ressalva, e por 

conseguinte a ata seja colocado em votação quanto a sua aprovação, tendo sido 

acompanhado na sua sugestão pelo Conselheiro Juscelino Rocha.  

 

O Conselheiro Emannuel Arantes, ponderou que seja avaliado uma solução que 

atenda aos Conselheiros e ao Secretário do Conselho, que por sua vez tem a 

incumbência regulamentar de lavrar as atas. Outrossim, sugeriu que seja mantido o 

formato atual de elaboração, envio e aprovação tácita das atas, estendendo o prazo 
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dos Conselheiros para eventual manifestação ou consideração de 5 dias úteis para 

15 dias úteis, após o recebimento da ata enviada pelo Secretário do Conselho.  

 

O Conselheiro Emannuel Arantes, ponderou ao Presidente do Conselho, que esta 

reunião foi iniciada pontualmente, todavia, está se levando mais de 1 hora entre a 

discussão sobre o entendimento quanto ao determinado pela Resolução que 

regulamenta os Conselhos de Usuários, no que tange à como se dá a representação 

das entidades eleitas nas reuniões ordinárias, além do formato de aprovação tácita 

das atas após a ausência de manifestação no prazo acordado. 

 

O Conselheiro Leandro Almeida, acompanhou a manifestação feita pelo Conselheiro 

Emannuel Arantes, e pontuou no sentido da perda de tempo na discussão de questões 

de cunho formal em detrimento aos temas de pauta, além da discussão de um rito que 

já vinha dando certo. Outrossim, sugeriu que não haja alteração do formato atual de 

elaboração, envio e aprovação das atas de forma tácita. Além disto, parabenizou o 

Secretário do Conselho, Fidel Menezes, pela sua condução com muita educação e 

respeito à opinião do próximo. Além disto, ponderou que o Conselho deve seguir em 

frente para abarcar situações que de fato sejam pertinentes à este Conselho, que é a 

questão do funcionamento e prestação dos serviços de telecomunicações ao 

consumidor. 

 

O Presidente do Conselho, pontuou que promove sempre discussões no âmbito das 

ideias, e elogiou o Secretário do Conselho, classificando o trabalho realizado pelo 

mesmo como excelente. 

 

O Conselheiro Juscelino Rocha, ratificou a manifestação feita pelo Presidente do 

Conselho. 

 

O Secretário do Conselho, ressaltou que segue o que determina a Resolução 

623/2013 e 734/2020 da Anatel e seu Manual Operacional, e agradeceu o 

reconhecimento feito pelos membros do Conselho quanto ao trabalho que vem 

fazendo junto ao Conselho, com total atenção, cuidado, afinco e respeito à todas e 

todos. 
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Em seguida, o Presidente do Conselho, colocou em votação a proposta de ‘que as 

atas sejam aprovadas na reunião seguinte, e a proposta de que seja mantido o formato 

atual, todavia, com a extensão do prazo de manifestação ou considerações pelos 

Conselheiros de 5 dias úteis para 15 dias úteis, tendo esta última proposta, sido a 

aprovada pela maioria absoluta dos Conselheiros. 

 

Na sequência, a palavra foi passada para o Ageu Guerra, da área de Engenharia de 

Rede, que se apresentou e começou sua explanação sobre o tema ‘Cobertura e 

Qualidade de Rede na Região Nordeste - foco no Centro de Convenções e Teatro A 

Pedra do Reino em João Pessoa - PB’, inicialmente apresentando uma atualização 

dos resultados de cobertura da TIM na Região Nordeste, que reforça o 

posicionamento da Operadora de liderança na cobertura com as tecnologias 4G e 

4.5G na região, além do compromisso da empresa com a evolução dos seus serviços 

e melhoria contínua com a qualidade que visa garantir uma melhor experiência para 

os usuários.  

 

Ainda sobre o tema, apresentou uma atualização da evolução da TIM com as 

tecnologias NB-IoT, 700MHz, 4.5G e Massive MIMO na região. Além disto, atualizou 

os Conselheiros sobre os projetos de eficiência, como o acordo de compartilhamento 

de infraestrutura e seus benefícios, Biosites, Sky Coverage e TAC Anatel. Outrossim, 

fez uma explanação sobre o sucesso que foi para a TIM, quanto ao leilão do 5G, que 

inaugura uma nova era que se inicia com as frequências que foram adquiridas pela 

empresa, que proporcionará ainda mais benefícios e melhor experiência aos clientes, 

além de revolucionar a indústria de vários setores. 

 

Em relação ao Centro de Convenções e Teatro A Pedra do Reino em João Pessoa – 

PB, apresentou um mapa com a cobertura atual, e destacou a previsão de 

implementação de novo site em 2022, que permitirá uma melhor experiência indoor 

aos consumidores na localidade. No que tange à Estação de Ciência de Cabo Branco, 

apresentou o mapa de cobertura, destacando que foi feito drive test no local, tendo o 

mesmo indicado que a cobertura e capacidade atual estão ok, sem a necessidade de 

reforço estrutural. Por fim, apresentou a evolução dos indicadores de qualidade da 

Anatel por tecnologia e UF da região, no período de jan/2020 à out/2021.  
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O Conselheiro Sérgio Falcão, destacou que o tema foi de sua propositura, tendo 

agradecido pela previsão de implementação de nova torre junto ao Centro de 

Convenções de João Pessoa e Teatro A Pedra do Reino. 

 

O Presidente do Conselho, José Cícero, se ausentou da reunião, tendo o Secretário 

do Conselho informado que tentou contato com o Presidente sem êxito, e ponderado 

pela continuidade da mesma com a escolha de um Presidente para a Reunião, 

conforme prever a Resolução vigente da Anatel, o que foi contestado pelo Conselheiro 

Juscelino Rocha. O Representante da Anatel, também ponderou pela continuidade da 

reunião, ressaltando a previsão regulamentar, o que foi aprovado pela maioria 

absoluta, tendo sido sorteado o  Conselheiro Sérgio Falcão, que passou a presidir a 

reunião até o eventual retorno do José Cícero. 

 

O Conselheiro Emannuel Arantes, parabenizou o Presidente em exercício da reunião, 

Sergio Falcão, pela propositura do tema de rede, quanto a TIM, na pessoa do Ageu 

Guerra, pela previsão de implementação da nova torre no Centro de Convenções em 

João Pessoa e Teatro A Pedra do Reino. Outrossim, destacou que ambos ficam no 

polo turístico de cabo branco,  projeto do Governo da Paraíba que prever 35 lotes com 

hotéis e resorts. 

 

Em função do atraso acumulado superior à 1 hora na reunião, o Conselho decidiu pela 

retirada do tema ‘Ouvidoria TIM – Atualização’ da pauta, e a sua propositura para a 

próxima reunião ordinária do Conselho. 

 

Em seguida, a palavra foi passada para o Alan Kido, da área de Recursos Humanos,  

que se apresentou e iniciou sua explanação sobre o tema ‘Ações do Programa de 

Diversidade e Inclusão da TIM’, falando sobre o percurso de evolução da cultura 

inclusiva nos últimos 24 meses na Companhia, destacando as principais ações, 

lançamentos e eventos, como por exemplo, o ‘TIM Convida’, a valorização da 

diversidade nos valores de marca e no novo modelo de competência, criação dos 

grupos de afinidades, ‘Campanha Respeito é Básico, Inclusão é Essencial!’, ‘Teclado 

Consciente’, Programa Estágio Inclusivo, WEPs ONU Mulheres, Coalização Racial, 

Fórum LGBTI+, Afro Presença 2021, Projeto Mulheres Positivas, REIS – Inclusão de 

PCDs, Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, Campanha Diversidade – Geracional e 
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Racial. Outrossim, falou sobre importantes conquistas e reconhecimentos alcançados 

pela TIM, com por exemplo pelo Teva Índices ESG Mulheres no Conselho (TIM entre 

as 10 empresas da bolsa com mais mulheres no Conselho), da Forbes Brasil (TIM 

referência entre as empresas que apoiam a causa LGBTI+), GSMA – MWC (1º Telco 

a nível global a ganhar o prêmio internacional GSMA’s Diversity in Tech), REFINITIV 

(Única empresa Brasileira listada, liderança global entre as Telcos e entre as 20 

melhores do mundo), Campanha Teclado Consciente foi destaque na Adweek, além 

do Programa de Estágio Inclusivo, que foi destaque na imprensa nacional. Além disto, 

falou sobre os pilares representativos, além do modelo de trabalho e governança, e 

suas frentes de atuação. Por fim, fez uma explanação mais aprofundada sobre o 

Projeto Mulheres Positivas, que promove o desenvolvimento pessoal e profissional de 

mulheres na empresas e na sociedade, destacando o App Mulheres Positivas como 

plataforma digital para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres 

por meio das frentes de empregabilidade, capacitação e desenvolvimento de carreira, 

que é 100% gratuito e sem consumo de dados para clientes TIM, e por fim, falou quais 

são as empresas já participantes. 

 

O Conselheiro Marcus Demétrius, parabenizou o Alan Kido pela apresentação, e a 

TIM pelas medidas adotadas, tendo em vista que a discussão sobre o tema está na 

agenda da sociedade. Outrossim, sugeriu que os projetos culturais que o grupo tende 

a apoiar, que também leve em consideração os projetos voltados para a diversidade 

e inclusão de uma forma geral, tendo o Alan Kido, agradecido ao Conselheiro, e 

destacado que sua sugestão está no radar da Companhia, que o olhar de diversidade 

e inclusão passa a ser cada vez mais presente na seleção de projetos culturais, sociais 

e artísticos.   

 

O Presidente José Cícero, retornou à reunião, tendo agradecido o Conselheiro Sérgio 

Falcão por presidir a mesma na sua ausência. 

 

Em seguida, o Presidente do Conselho, passou a palavra para o Secretário do 

Conselho, Fidel Menezes, que apresentou a seguinte proposta de cronograma para 

as Reuniões Ordinárias do ano de 2022, considerando a possibilidade da realização 

das mesmas no formato híbrido, ou seja, parte dos Conselheiros por videoconferência 

e parte presencial, sendo este último com o seu ciclo vacinal completo previamente 
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comprovado, e de acordo com os protocolos de saúde adotados nas sedes da 

empresa, como por exemplo, medição de temperatura, uso de máscaras e álcool em 

gel, além do distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. Outrossim, que a 

proposta de cronograma foi posta em votação pelo Presidente e aprovada por 

unanimidade pelos membros do Conselho presentes, com a ressalva de que o 

cronograma aprovado pode ser revisto em função de novas restrições eventualmente 

estabelecidas em 2022 pelos órgãos competentes de saúde no âmbito municipal, 

estadual e federal. 

 

 

* Caso não seja viável a reunião na sede regional, a parte presencial da reunião será realizada 

na sede TIM no Rio de Janeiro. 

 

O Presidente do Conselho, e o Conselheiro Emannuel Silva, sugeriram que a empresa 

avalie a possibilidade de realizar uma reunião conjunta com todos os Conselhos 

Regionais em 2022, tendo o Secretário informado que apesar da maioria dos 

Conselhos Regionais já terem aprovado o cronograma de reuniões ordinárias para o 

ano de 2022, sem a previsão de reunião conjunta em face da pandemia, levará a 

sugestão para avaliação dos respectivos Presidentes para posterior devolutiva a este 

Conselho.  

 

Em seguida, o Presidente do Conselho, passou novamente a palavra ao Secretário 

do Conselho,  que procedeu com a eleição para Presidente e Vice-Presidente para o 

ano de 2022, inicialmente acordando com os membros do Conselho o rito, como 

indicado pelo regimento interno, tendo sido também deliberado pelos Conselheiros 

que o mandato do Presidente e Vice-Presidente terá o prazo de 01(um) ano, e que a 

posse será na 1ª Reunião Ordinária de 2022; Em seguida, o Secretário perguntou o 

nome das(os) candidatas(os), tendo se candidatado os Conselheiros José Cicero 

Vieira de Oliveira, representante da categoria Usuário,  Emannuel Arantes Lima Silva, 

representante da Entidade Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor - 

PROCON PB e Sérgio José Santos Falcão, representante da categoria Usuário.  

Região Reunião Ordinária Data Horário Formato Local* Município Estado

1ª 11/03/2022 09:00 - 12:00 Híbrido Sede Regional TIM / Videoconferência Recife PE

2ª 27/05/2022 09:00 - 12:00 Híbrido Sede Regional TIM / Videoconferência Recife PE

3ª 26/08/2022 09:00 - 12:00 Híbrido Sede Regional TIM / Videoconferência Recife PE

4ª 02/12/2022 09:00 - 12:00 Híbrido Sede Regional TIM / Videoconferência Recife PE

Reuniões Ordinárias do Conselho de Usuários TIM - 2022

Nordeste
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Na sequência, foi iniciada a votação pelos membros do Conselho presentes, com o 

seguinte resultado:  

  

❖ Presidente José Cicero Vieira de Oliveira (Categoria Usuário) – 06 (seis) votos; 

❖ Vice-Presidente Sérgio José Santos Falcão** (Categoria Usuário) – 01 (um) 

voto;   

❖ Emannuel Arantes Lima Silva (Representante da Entidade Autarquia de 

Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON PB) – 01 (um) voto. 

 

**Eleito por critério de desempate, conforme previsto no § 5º do Art. 11º do Regimento 

Interno deste Conselho de Usuários. 

    

O Secretário, Fidel Menezes, parabenizou os membros eleitos para os cargos de 

Presidente e Vice-Presidente, no mandato de 2022. 

 

O Presidente do Conselho, agradeceu à todos os Conselheiros pela votação no 

processo eleitoral, e sua escolha para Presidente do Conselho no ano de 2022, e 

parabenizou o Sergio Falcão pela Vice-Presidência. 

 

O Secretário do Conselho, acordou com os membros do Conselho, que as sugestões 

de temas de pauta podem ser encaminhadas ao Presidente do Conselho, que tem o 

prazo até o dia 29/12/2021 para consolidar e encaminhar os temas de pauta da 1ª 

Reunião Ordinária de 2022, programada para ser realizada no dia 11/03/2022 (sexta) 

das 09:00h às 12:00h, para o e-mail conselhodeusuarios@timbrasil.com.br .  

 

O Secretário Fidel Menezes, disponibilizou a Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021 e 

2ª Reunião Extraordinária de 2021, que foram aprovadas por unanimidade pelos 

Conselheiros de forma tácita, que seguiram para a Anatel e foram publicadas na 

página do Conselho no site da Prestadora. Outrossim, o Secretário, acordou quanto 

ao envio desta ata em até 5 dias úteis para os(as) Conselheiros(as), e o prazo até o 

dia 24/12/2021 para que cada Conselheiro(a) possa enviar eventuais considerações 

individualmente para o Secretário por meio do e-mail 

mailto:conselhodeusuarios@timbrasil.com.br
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conselhodeusuarios@timbrasil.com.br , e caso não haja considerações, a mesma 

será aprovada de forma tácita. 

 

Em seguida, a palavra foi passada para o Secretário do Conselho, Fidel Menezes, 

tendo destacado que as apresentações dos Indicadores SINDEC e 

Consumidor.gov.br foram encaminhadas de forma prévia aos membros deste 

Conselho de Usuários. 

 

O Conselheiro José Vicente, destacou que foi um ano muito proveitoso, e desejo um 

feliz final de ano à todos. 

 

A Liliam Lopes, da Diretoria de Ouvidoria, desejou à todos um ótimo final de ano. 

 

O Conselheiro Sérgio Falcão agradeceu à todos, parabenizou o Presidente do 

Conselho, e desejou à todos um ótimo final de ano. 

 

O Conselheiro Juscelino Rocha, desejou à todos um ótimo final de ano, e parabenizou 

o Presidente José Cícero pela sua recondução, e agradeceu aos colaboradores da 

TIM. 

 

O Presidente do Conselho, desejou à todos um feliz natal e um próspero ano novo, se 

desculpou por alguns momentos que diz ter se excedido, e deu como encerrada a 3ª 

Reunião Ordinária do Conselho de Usuários TIM da região Nordeste. 

 

6. Análises e Providências 

 

 

DATA ANÁLISES PROVIDÊNCIAS

Cobertura e Qualidade de Rede na Região Nordeste – 

foco no Centro de Convenções e Teatro A Pedra do 

Reino em João Pessoa(PB)

Apresentação da área de Engenharia de Rede sobre o tema, 

conforme registrado nesta ata.

Discussão sobre a aprovação das atas por não 

manifestação

Debate promovido pelo Presidente do Conselho sobre o tema, 

conforme registrado nesta ata.

Ouvidoria TIM – Atualização
Tema retirado de pauta pelo Conselho, e indicado para a próxima 

reunião ordinária, conforme registrado nesta ata.

Ações do Programa de Diversidade e Inclusão da TIM
Apresentação da área de Recursos Humanos sobre o tema, 

conforme registrado nesta ata.

Sugestão de que a empresa faça uma maior divulgação

dos recursos de acessibilidade

Devolutiva feita pela área Regulatória, no sentido de que a 

empresa está divulgando os recursos de acessibilidade no site da 

Prestadora.

Proposta de convocação de uma 

reunião extraordinária com o tema “Discussão sobre 

Reunião Presencial”, sugerindo as datas 24/09/2021, 

01/10/2021, 08/10/2021 e 15/10/2021

Foi realizada Reunião Extraordinária sobre o tema “Discussão 

sobre Reunião Presencial” no dia 24/09/2021.

NORDESTE

27 de agosto de 2021

mailto:conselhodeusuarios@timbrasil.com.br
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7. Pauta para próximo encontro  

  

- Ouvidoria TIM – Atualização. 

 

 

8. Assinaturas 

 

FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS DE SERGIPE - 

FECS – SE Representada por José Vicente dos Santos 

Lemos______________________________________________________________;  

 

José Cicero Vieira de Oliveira__________________________________________;  

  

Marcus Demétrios Garcia Fonsêca______________________________________; 

 

Sérgio José Santos Falcão____________________________________________; 

 

Sizino Francisco Alves________________________________________________; 

 

AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON PB 

Representada por Emannuel Arantes Lima Silva ____________________________; 

 

CONSELHO SUBSECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADO EM OLINDA - PE 

Representado por Juscelino Tavares da Rocha______________________________; 

 

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON 

MACEIÓ - AL Representado por Leandro Almeida 

Jesus______________________________________________________________; 

 

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE SERGIPE - MOCESE - SE Representado por 

Robinson Barroso Soares______________________________________________. 

 

 


