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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 152ª Reunião do Conselho de Consumidores da Cemig, 

realizada no dia 20 de outubro de 2020, pelos conselheiros presentes.  

 

 

2 – ABERTURA - Notícias  

 

A Presidente do Conselho de Consumidores da Cemig, Sra. Solange Medeiros de Abreu, iniciou 

a reunião solicitando ao José Luiz que expusesse como foi a participação no FASE (Fórum da 

Associação do Setor Elétrico) e sobre o que foi discutido como por exemplo os leilões lastro 

do sistema e energia; implantação de projetos de energia nova até 2023 para segurança 

energética, desestatização da Eletrobrás até 2021. 

O diretor da DCD Marney Tadeu Antunes transmitiu mensagem aos conselheiros sobre o 

evento ocorrido na terça-feira, 10 de dezembro, no Palácio das Artes. Foi uma reunião interna 

na qual compareceram todos os diretores da Cemig, a liderança e convidados. Foi exposto o 

planejamento estratégico e como os indicadores estão influenciando diretamente no contrato 

de resultados dos diretores. 

 

3 – REALIZAÇÕES DO CONSELHO DE CONSUMIDORES EM 2020 

 

Foi apresentado o quadro de reuniões realizadas e assuntos discutidos com sugestões, 

participações nos eventos nacional e regionais estipulados pela Aneel. 

Para o próximo ano está sendo incluído no calendário, um encontro regional de Conselhos de 

Consumidores, unindo todos os conselhos de Minas Gerais. O evento foi sugestão da sra. 

Solange, presidente do conselho da Cemig e será realizado na região norte com participação 

da Energiza, DME e Cemig. 

Solange destacou que apesar das imposições de distanciamento social, os membros do 

conselho se destacaram em participações on-line dos eventos, conforme descrição abaixo: 

 

• Reuniões Aneel – Brasília – Res. 451 – 13/02  
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• Reunião Aneel / Gesel - Aprimoramento dos Conselhos - 22/05 

• Reuniões Aneel com a Diretora Elisa com tema Conta Covid  

• Live Fiemg / Energisa : critérios para conta de energia AT e MT na pandemia - 22/07 

• Reunião Aneel sobre a CP 35 - 13/08 

• Reunião Aneel p/ apresentação segunda fase  CP35 - 04/09 

• Reunião diretoria do Conacen : MP 998 / CP35 / PLS 232 / CBEE - 30/09 

• Reunião com TR Soluções sobre o SETE - Análise e Projeção de tarifas - 05/10 

• Assembléia Geral Extraordinária da CCEE - 26/10 

• Canal Energia : webinar sobre Cenários de preços e tarifas a partir de 2020 - 21/05 

• Forum do Meio ambiente do SE : webinar em 02/06 

Gesel : webinar sobre Perdas não tecnicas na distribuição de enregia elétrica - 12/06 

• Abradee - ampliação do mercado livre e futuro do mercado regulado - 17/07 

• Gesel : mecanismo de venda de excedentes ( MVE ) - 22/07 

• Abradee - Visão do Consumidor perante ampliação do mercado livre - 21/08 

• Gesel : Mudanças estruturais na economiae reflexos nas perdas não técnicas - 18/09 

• Câmara da Ind. Energia Fiemg : Impactos para consumidores MP 998 - 24/09 

• Participação no ENASE Digital 2020 - Encontro Nacional dos Agentes do SE - 29/09  

Work Shop PLD horário - virtual Fiemg em 24/11 

 

Solange também pontuou todas as contribuições de CP’s e AP’s que o conselho fez juntos à 

Aneel: 

• CP 001/2020 - . prorrogação dos prazos para revisão cadastral dos benefícios 

tarifários de que tratam as Resoluções Normativas nº 414/2010 e nº 800/2017 

• Posicionamentos enviados ao MME, ANEEL e CEMIG sobre a repartição dos ônus 

decorrentes da pandemia sobre o setor elétrico. 

• Envio à ANEEL de Recurso Administrativo sobre Reajuste Tarifário Cemig 2020 

• CP 011/2020 - Bandeiras Tarifárias 2020 

• CP 029/2020 - aprimoramento metodológico do tratamento das Perdas de Energia e 

das Receitas Irrecuperáveis e dos Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET. 

• CP 035/2020 - obter subsídios para o aprimoramento da Resolução Normativa que 

regulamenta o Decreto nº 10.350/2020, quanto aos aspectos financeiros que o estado 

de calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente da pandemia de 

Covid – 19. 

• CP 035/2020 fase II - aprimoramento da proposta de regulamentação do art. 6º do 

Decreto nº 10.350/2020, reequilíbrio econômico financeiro das concessões. 

• CP 038/2020 - alterações na Resolução Normativa nº 878, de 24 de março de 2020, 

que trata das medidas para preservação da prestação do serviço público de 

distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à 

pandemia de coronavírus. 
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• Análise PLS 232/2016 – portabilidade 

• CP 062/2020 - revisão da Metodologia de Cálculo dos Custos Operacionais 

Regulatórios – Submódulos 2.2 e 2.2A dos Procedimentos de Regulação Tarifária – 

PRORET. 

 

 

4 – PLD horário em 2021 e seus impactos para os consumidores – PC/AR 

Foi apresentado o pelo engenheiro Marco Aurélio de Oliveira, as questões solicitadas sobre 

os impactos do PLD horário e seus impactos para os consumidores.  

 

Em função da preponderância de usinas hidrelétricas no parque de geração brasileiro, são 

utilizados modelos matemáticos para o cálculo do PLD, que têm por objetivo encontrar a 

solução ótima de equilíbrio entre o benefício presente do uso da água e o benefício futuro 

de seu armazenamento, medido em termos da economia esperada dos combustíveis das usinas 

termelétricas. 

 

O Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) é utilizado para valorar os montantes liquidados 

no Mercado de Curto Prazo (MCP).  

• Nas distribuidoras o PLD é aplicado nas sobras e déficits mensal (Contabilização) 

• Na apuração dos contratos de disponibilidade (Geração / Contrato) 

• Na apuração de Encargos e outros custos variáveis. 

• Em resumo: 

• Energia gerada e não vendida / Consumo não contratado -> Valorizado ao PLD 

 

5 – OUTROS ASSUNTOS  

 

Apresentação do calendário 2021 

Foi apresentado por Ernesto Antônio de Souza Júnior, Secretário administrativo do 

conselho, a proposta do calendário para o ano de 2021, onde foi aprovada e definida as 

entregas e quantidades necessárias. 

 

Eleição do Presidente e vice-presidente do conselho, conforme regimento interno 

Ernesto Junior, falou sobre as definições do regimento interno do conselho de 

consumidores, que define que o mandato do presidente deve ser de dois anos, mas que os 

mandatos dos conselheiros foram prorrogados pela Aneel em função da pandemia então 

entende que conforme definição da Aneel o conselho deve seguir da mesma forma, 

prorrogando os mandatos atuais de presidente e vice-presidente. 

Os conselheiros entenderam e concordaram com essa definição. 
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7 – ENCERRAMENTO 

 

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

presença de todos, agradeceu também a participação de todos nos trabalhos ao longo do ano 

de 2021 e encerrou a reunião. 

 

 

Pela Classe Residencial 
 

Titular: Solange Medeiros de Abreu ____________________________________ 
 

Suplente: Lúcia M. S. Pacífico Homem ___________________________________ 

 
 

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 ________________________________________ 
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Consultor: 

Carlos Alvim Gutemberg   ____________________________________________ 

 

 

Pela Cemig - Secretária Executiva 
 

Titular: Silvia Cristiane M. Batista ______________________________________ 
 

Suplente: Juliana Cardoso Amaral ______________________________________ 


