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DATA:  15 de junho de 2020 

LOCAL:   Reunião on-line, em função do isolamento social devido à Covid-19 

   

 

  

1 – APROVAÇÃO DE ATA  

 

Conforme previsto no Regimento Interno do Conselho de Consumidores da Cemig, a reunião 

foi iniciada com a aprovação da Ata da 148ª Reunião do Conselho de Consumidores da Cemig, 

realizada no dia 15 de abril de 2020, pelos conselheiros presentes.  

 

 

2 – ABERTURA  

 

Solange Medeiros, Presidente do Conselho de Consumidores iniciou a reunião, que foi 

realizada através de plataforma on-line com todos os participantes isolados em suas casas, 

respeitando as regras impostas pela pandemia do Covid-19. 
 

Giordano Bruno, Gerente da área de tarifas da Cemig, iniciou sua apresentação explicando 

aos conselheiros a composição da receita da distribuição, que consiste da parcela A, que 

são os custos não gerenciáveis, representando 69% da receita e da parcela B, que são 

custos não gerenciáveis, representando 31% da receita. O maior custo demonstrado na 

parcela A é a compra de energia, representando aproximadamente 60%. Giordano 

demonstrou que o índice informado pela Aneel, ainda não é definitivo, pode sofrer alguma 

alteração e apresentou que o impacto médio sofrido pelo consumidor é de 4,27%, sendo 

desses 3,45% representado pelos custos não gerenciáveis e 0,82 representando os custos 

da Cemig Distribuição. Apresentou também um gráfico comparativo entre a evolução do 

IGPM, IPCA e da tarifa residencial B1, nos últimos dez anos, mostrando que a tarifa teve 

uma evolução inferior aos índices nesse período. 

Destacou também que o custo da CDE-Uso, que engloba vários subsídios dentro da tarifa, 

subiu 24%, se comparado ao ano de 2019 e isso se deve, principalmente, aos itens 

destacados abaixo: 

 Aumento dos subsídios para baixa renda; 

 Aumento das despesas da CCC isolada; 

 Finalização do pagamento das cotas CDE-Energia; 

 Redução dos recursos da RGR e de outras disponibilidades. 
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Outro ponto importante destacado pelo Giordano, aumento dos custos da transmissão no 

ciclo 2019-2020, que chegou a 15%. A principal justificativa para este aumento é a entrada 

de novos empreendimentos importantes para garantir a confiabilidade e qualidade do 

sistema, com destaque para a entrada da linha de transmissão de Belo Monte, do Pará até o 

Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais. São 2.500 km de linha em ultra- alta tensão. 
 

Pode se destacar também o aumento dos encargos setoriais, mais especificamente a CDE e 

os impactos do decreto 9.642 de 27/12/2018, que determina a redução gradual de alguns 

desses subsídios, impactando principalmente na classe rural. 

Giordano encerrou sua apresentação.  

José Luiz, perguntou se algum percentual dos recursos auferidos no processo da cobrança 

de ICMS, já havia sido recebido pela Cemig e Giordano respondeu que a empresa já tinha 

recebido uma parcela desses recursos e inclusive foi divulgado ao mercado em fevereiro de 

2020, como fato relevante. José Luiz sugeriu que seria justo com os consumidores que essa 

parcela, fosse devolvida aos clientes como diferimento na tarifa, e Giordano disse que 

ainda não existe uma forma definida de como devolver esses recursos aos clientes e que 

esse tema está sendo estudado. 

José Luiz, perguntou sobre os impactos da Geração Distribuída, no reajuste tarifário, se o 

Giordano saberia qual o tamanho do impacto. Giordano esclareceu que ainda não foi 

calculado, mas que nesse momento, ainda não seria relevante. 

José Luiz, propôs inserir na ata que o conselho de consumidores, iria passar a acompanhar a 

devolução do Pis/Cofins, que esses recursos são dos clientes e também irá acompanhar os 

impactos da Geração Distribuída nas tarifas dos clientes. 
 

3 – DECRETO 10.350 CONTA COVID 19  

 

Esse tema foi adiado para a próxima reunião. 

 

 

4 – APRESENTAÇÃO CP 029/2020 – CARLOS GUTEMBERG 

 

Após a apresentação do Giordano, passamos para o outro assunto que é a discussão 

referente à CP 029/2020 – Perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis, que foi 

apresentado pelo consultor do Conselho de Consumidores, Carlos Gutemberg. 

Inicialmente fez uma contextualização sobre as perdas não técnicas e apresentou em que 

patamar estão as distribuidoras, destacando a 15º posição da Cemig em 38 distribuidoras. 

Demonstrou como, no novo modelo proposto, foi modificado o sistema de definição de 

condições sócio econômicas demonstrando as dificuldades no combate às perdas não 

técnicas das distribuidoras. Após uma apresentação muito bem detalhada, Gutemberg 
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apresentou uma análise dos principais temas que impactam nas perdas não técnicas, 

conforme descrito abaixo: 

 

 Alterações na metodologia das IRR são pequenas e de pouco impacto 

 Nas PNT as alterações na metodologia são aperfeiçoamentos, sem abandonar as 

bases da mesma;  

 

 O ICS, muito questionado pelas distribuidoras, é aperfeiçoado e reflete melhor a 

realidade 

 Distribuidoras enfatizam a necessidade de análise caso a caso, mas a ANEEL resiste: 

a questão da assimetria da informação e da discricionariedade do regulador 

 Não existe modelo econométrico que consiga capturar integralmente as 

especificidades das diversas áreas de concessão: modelo imperfeito é melhor do que 

nenhum modelo; 

 As distribuidoras alegam que limites de PNT atuais são inexequíveis: não é bem 

assim... 

 Aumento das PNT reais a partir de 2016  reflete tarifaço de 2015 e a crise 

econômica que se inicia no mesmo ano; 

 Existem limites para os esforços de redução das PNT: custo x benefício dos 

investimentos e despesas;  

 Conforme mencionamos na CP 018/2020, eficiência na gestão técnica e operacional 

das empresas é um fator decisivo...  

 

Após uma ampla discussão sobre o tema, que é bastante complexo e polêmico, Carlos 

Gutemberg apresentou algumas sugestões de contribuição, para avaliação do conselho de 

consumidores. Durante a discussão das propostas, José Luiz, informou que participou de 

algumas reuniões sobre o assunto com a equipe do Gesel, nessas oportunidades, 

apresentaram sugestões de que os cálculos talvez pudessem ser feitos por conjunto ao 

invés de ser por toda a área de concessão, que também é bastante polêmico e complexo a 

avaliação nesse formato. 

 

5 – OUTROS ASSUNTOS 

 

Solange Medeiros, perguntou à Juliana Cardoso, se ela gostaria de dar algumas notícias 

sobre os impactos no atendimento, devido aos reflexos da pandemia. Juliana esclareceu que 

devido ao fechamento das agências de atendimento presencial e consequente aumento na 

demanda pelo Call Center, foi desenvolvido uma adaptação dos atendentes que trabalhavam 

nas agências, para que pudessem atender como back-up do Call Center e aliviar a demanda 
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dos chamados, Juliana citou também que o atendimento via Whatsapp já estava 

funcionando e atendendo aos clientes. 

 

Aline Veloso, reforçou que os produtores rurais estão tendo dificuldades para serem 

atendidos pelo Call Center, que não estão tendo sucesso nas tentativas e citou mais uma vez 

que os problemas do recadastramento do setor rural ainda não foram solucionados, que, 

alguns produtores têm se queixado que a classificação da sua unidade consumidora ainda 

permanece incorreta, trazendo prejuízos. 

 

Juliana Cardoso comentou que os assuntos que estão sendo enviados ao nosso 

conhecimento, estão sendo tratados junto à Gerência de Faturamento e respondidos, que 

sua grande maioria já foi respondida e corrigida a classificação do produtor, que os casos 

ainda não foram respondidos, estão em avaliação e serão respondidos em breve. 

 

Solange Medeiros, abordou outro tema, que é o curso de capacitação de conselheiros, 

oferecido pelo projeto de P&D da Aneel, junto ao grupo GEDEL, que estão sendo 

disponibilizados dois cursos on-line, Solange entende que conselho de consumidores da 

Cemig, já tem um excelente nível de entendimento e que os treinamentos que a Cemig 

realiza com os conselheiros anualmente, sempre ricos em conhecimento já possibilita os 

representantes do conselho da Cemig um conhecimento bastante aprimorado, que o 

conselho da Cemig a partir de 2019, já convidou participante de outros conselhos a 

participarem de nossos treinamento, para difundir o conhecimento. 

 

José Luiz, forneceu uma informação, sobre a prorrogação do mandato de todos os 

conselheiros por mais um ano. Ernesto Junior, secretario administrativo do conselho 

perguntou a ele se já estava oficial essa prorrogação, e o mesmo informou que ainda não 

está oficial, mas que já era uma decisão que a Aneel já havia tomado, restando apenas a 

divulgação no site que deverá ocorrer nos próximos dias. 
 

 

6- ENCERRAMENTO 

 

A Sra. Solange Medeiros, Presidente do Conselho de Consumidores da Cemig, agradeceu a 

presença de todos e encerrou a reunião. 

 

 

Pela Classe Residencial 
 

Titular: Solange Medeiros de Abreu ____________________________________ 
 

Suplente: Lúcia M. S. Pacífico Homem ___________________________________ 
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Pela Classe Industrial 
 

Titular: José Luiz Nobre Ribeiro ______________________________________ 
 

Suplente: José Ciro Mota ___________________________________________ 

 
 

Pela Classe Comercial 
 

Titular: José Geraldo Oliveira Motta ___________________________________ 
 

Suplente: Helton Andrade____________________________________________ 
 

 

Pela Classe Rural 
 

Titular: Aline de Freitas Veloso _______________________________________ 
 

Suplente: Ennia Rafael de Oliveira Guedes Bueno___________________________ 

 
 

Pela Classe Poder Público 
 

Titular: Erick Nilson Souto __________________________________________ 
 

Suplente: Tadahiro Tsubouchi ________________________________________ 

 

 

Consultor: 

Carlos Alvim Gutemberg ____________________________________________ 

 

 

Pela Cemig - Secretário Executivo 
 

Titular: Wantuil Dionísio Teixeira ______________________________________ 
 

Suplente: Juliana Cardoso Amaral ______________________________________ 


