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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 153ª Reunião do Conselho de Consumidores da Cemig, 

realizada no dia 16 de dezembro de 2020, pelos conselheiros presentes.  

 

 

2 – ABERTURA - Notícias  

 

Solange Medeiros, presidente do conselho de consumidores, abriu a reunião informando que 

dois conselheiros de outros conselhos faleceram em função da Covid-19, um de Manaus e 

outro de Erechim. 

 

Wantuil, secretário executivo do conselho informou aos conselheiros a substituição do 

Diretor da DDC, Marney Tadeu Antunes, assumiu a diretoria e apesar a extensão do convite 

para estar na reunião, infelizmente, não foi possível de encaixar na agenda, mas ele irá se 

planejar para se apresentar pessoalmente nas próximas reuniões. 

 

Aline Veloso, representante do setor rural, perguntou sobre os impactos da chuva nas 

regiões? 

Wantuil informou sobre um problema grave na região de iguatama, onde houve queda de 

torres de transmissão em uma área de difícil acesso, com muitas quedas de árvores nas 

estradas, muitos alagamentos, mas que apesar das dificuldades já está em fase de 

regularização. 

Ernando Antunes, superintendente da SD, comentou com os conselheiros sobre o plano de 

contingência para o período chuvoso, que todo ano é feito para minimizar os problemas com 

interrupções de energia. 

 

3 – APRESENTAÇÃO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PDD  

 

Wagner Veloso e Ernando, apresentaram aos conselheiros a situação atual da Cemig com 

relação às obras, que a Cemig nessa data está com apenas 2% de obras em atraso, a empresa 
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está trabalhando com redução contínua dos prazos médios através de melhorias nos 

processos de gestão, possibilitando que os prazos médios de execução fiquem abaixo dos 

prazos regulatórios. Destacou também os desafios para o ano de 2021. 

• Para 2021 e próximos anos, estamos trabalhando para manter o numero de obras em 

atraso próximo a zero praticando prazos médios abaixo dos prazos regulatórios; 

• Manteremos o alinhamento com a área de relacionamento com clientes para redução 

dos prazos de execução de obras, em atendimento a necessidade dos clientes; 

• Estamos contratando 216 equipes adicionais para fortalecer nossa força de trabalho. 

Wagner destacou que a definição dos investimentos aborda o planejamento da expansão dos 

sistemas de distribuição tem como missão atender ao mercado atual e futuro, dentro dos 

critérios de qualidade definidos pelo regulador, garantindo o adequado retorno aos 

investidores, bem como assegurando a lógica de prudência dos investimentos e modicidade 

tarifária. 

Os benefícios que o programa de investimentos irá trazer será: 

 

• Redução de interrupções de energia para os consumidores urbanos e rurais; 

• Redes urbanas e rurais mais seguras para evitar choque elétrico; 

• Mais energia disponível para o crescimento dos negócios; 

• Combate aos furtos de energia através de medição inteligente; 

• Fornecimento de energia de qualidade com menos oscilações; 

• Maior quantidade de redes municipais com dois circuitos alimentadores; 

• Fontes de energia mais robustas e mais próximas aos clientes, com a construção de 

subestações em todo o estado de minas gerais; 

• Aumento da disponibilidade para conexão de novas plantas de geração distribuída. 

 

4 – DEC E FEC 2020 – ANÁLISE CONJUNTOS MAIS CRÍTICOS 

 

Ernando Antunes, também apresentou as considerações sobre o DEC e FEC apurados no ano 

de 2020. Os limites de DEC e FEC são mais desafiadores a cada ano. Tradicionalmente, a 

Cemig apresenta resultados de FEC confortáveis, o desafio se concentra no DEC. 

Os limites de DEC e FEC são mais desafiadores a cada ano. 

Tradicionalmente, a CEMIG apresenta resultados de FEC confortáveis. O Desafio se 

concentra no DEC. 
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Em relação ao DEC, considerando a janela móvel de janeiro a dezembro de 2020, observa-

se o fechamento do ano com 172 conjuntos cumprindo o limite, um acréscimo de 19 

conjuntos em relação ao início de 2020. Na faixa dos conjuntos que descumpriam acima de 

40%, houve redução de 48 para 39 conjuntos. 

 

Em relação ao FEC, Considerando a janela móvel de janeiro a dezembro de 2020, observa-

se o fechamento do ano com 250 conjuntos cumprindo o limite, um decréscimo de 6 

conjuntos em relação ao início de 2020. Na faixa dos conjuntos que descumpriam acima de 

22%, houve redução de 16 para 14 conjuntos. 

 

Apresentou os piores conjuntos em desempenho, conforme abaixo: 

 

• Boa Esperança 2 (209%) – 17.223 clientes: DEC de 9,29 horas em fevereiro/2020, 

devido a falha em um transformador. Problema solucionado. 

• Carlos Chagas 1 (178%) – 13.290 clientes: DEC de 4,71 horas em novembro/2020, 

devido a falha em um isolador. Problema solucionado. 

• Paraguaçu 1 (195%) – 9.724 clientes: DEC de 3,67 horas em maio/2020, ocorrências 

por causa pipa. Problema solucionado. 

• Presidente Bernardes (226%) – 11.202 clientes: DEC de 6,91 horas em 

fevereiro/2020, ocorrência por árvore. Problema solucionado. 

 

Após a apresentação Carlos Gutemberg, consultor do conselho de consumidores, concluiu 

que o resultado do DEC estimado é comparando o DEC de 2018 ao DEC de 2021, com 

redução de 1,6 horas. 

 

Surgiu também uma dúvida relacionada à medição digitalizadas, Wagner Veloso informou 

que todos os clientes de média tensão já possuem a medição inteligente e que serão 

implantados mais 250 clientes até o final do ciclo de investimentos.  

 

Carlos Gutemberg, questionou se a rede já está pronta para atender a demanda futura nas 

regiões norte e noroeste. Wagner concluiu que hoje sim, mas que podem surgir mais 

demandas que não temos como prever. 

 

Aline adicionou outra pergunta associada à do Carlos, querendo informações sobre a 

quantidade de redes monofásicas e trifásicas no rural. Wagner informou que temos um 

plano de conversão de linhas monofásicas para trifásicas no setor rural, usou um como 

exemplo um programa da Copel (Paraná trifásico) e no momento estamos destinando parte 

dos investimentos nesta conversão, serão no primeiro momento 8.800 Km de conversão. 
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Aline, informou que na FAEMG, estamos elaborando um plano para melhorar a conversa com 

os setores para melhorar o atendimento. O planejamento tem que ser na pluralidade, as 

informações não chegam na Cemig no tempo ideal. Geralmente são relacionadas ao setor de 

irrigação agrícola, já existe uma demanda e ainda não atendida. 

 

Wantuil, esclareceu que está em contato com os técnicos para solucionar os problemas. 

 

5 – ENCERRAMENTO 

 

Sra. Solange Medeiros, presidente do conselho de consumidores agradeceu a presença de 

todos 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____________________________________________ 
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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 - Secretária Executiva 
 

Titular: Wantuil Dionisio Teixeira  ___________________________________ 
 

Suplente: Juliana Cardoso Amaral ______________________________________ 


