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DATA:  16 de fevereiro de 2022 

LOCAL:   Sala reuniões DGT/Conselho – SA/13º/ALA A1 

   

 

  

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 161ª Reunião do Conselho de Consumidores da Cemig, 

realizada no dia 13 de dezembro de 2021, pelos conselheiros presentes.  

 

 

2 – ABERTURA  

 

Solange Medeiros, Presidente do Conselho de Consumidores iniciou a reunião, agradecendo a 

presença e relatando aos presentes sobre a reunião solicitada pela Aneel no dia 09 de 

fevereiro para trazer esclarecimentos sobre a composição da conta de escassez hídrica, 

além de outras informações importantes para os conselhos de energia elétrica.  
 

Após o alinhamento de todos sobre os impactos da questão hídrica sobre os consumidores, 

Renan Pepe da Cemig iniciou a sua explanação sobre os procedimentos sobre o processo de 

danos e ressarcimentos.  

 

O Conselheiro Erick Souto, representante da classe poder público explicou uma situação 

vivenciada por ele de queima de um equipamento eletrônico e entendeu ser prudente 

compartilhar esse assunto junto ao conselho de consumidores. 

 

Claudia Nolla, representante da IBM, informou todos os procedimentos do assunto e que o 

pedido do conselheiro estava em aberto, em processo de análise.  

 

Juliana Cardoso, Gerente de Relacionamento Comercial, informou que o documento anexado 

ao processo pelo conselheiro ficou ilegível, então solicitou a ele que reapresentasse 

novamente o documento de identificação. Ficou acertado que o documento seria enviado 

novamente para anexar ao processo. 
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3 – SISTEMA ELÉTRICO NA REGIÃO DO SERRO  

 

 

 O Engenheiro Whester Araújo, preparou a pedido do conselho uma apresentação sobre o 

desempenho do sistema elétrico na região do Serro, tendo em vista que ocorrerão várias 

faltas de energia na região, informadas e relatadas pela conselheira Aline Veloso, 

representante do setor rural. Aline fez algumas sugestões de melhorias no atendimento e 

na agilidade para o restabelecimento, sugeriu também informações ou criação de um 

comunicado voltado para os produtores rurais de como proceder um pedido de 

ressarcimento. Segundo Aline, precisamos de mais agilidade no atendimento e prestação de 

serviços. 

 

Whester, apresentou um panorama da situação atual do sistema elétrico na região do serro, 

baseando-se em informações nas áreas que enfrentaram maiores problemas com as 

interrupções no fornecimento de energia, identificando os principais fatores que causaram 

as interrupções e pontuando os maiores impactos no sistema elétrico que geraram a falta 

no fornecimento e os tempos de restabelecimento da energia pelas equipes de campo. 

 

Depois ele demonstrou um plano de ação para a região, destacando as principais ações, 

destacadas abaixo: 

 

Manutenções e Melhoria Operativa nos alimentadores da Subestação Serro (Serro-05, 

Serro-07 e Serro-08) 

 

o Manutenção redes/equipamentos 2021: R$ 475.242,15 

o Manutenção em 146 estruturas; 

o 55 km urbano e 240 km rural inspecionados; 

o 1.235 podas realizadas; 

o Aumento das equipes de campo que atuam na região; 

o 108 km de limpeza de faixa realizados; 

Todas a manutenções que serão executadas em 2022 já foram levantadas e terão inicio 

após o período chuvoso. 

 

Com a estratégia de inspeções com drones e em 100% da rede de MT e BT, espera-se uma 

abrangência muito maior na identificação da manutenção preventiva e consequentemente 

redução de manutenções corretivas. 

 

Construção da SE Serro 2 

Instalação de uma SE Compacta Integrada 138-13,8 kV, 15 MVA 
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Início: 01/03/2018 - Conclusão: 29/10/2022 

Até o momento a obra está com 71% concluída. 

 

Construção da SE Serro 2 

Construção da Linha de Distribuição - LD GUANHÃES 2 - SERRO 2 

aproximadamente 53 km, em estruturas metálicas 

Início: 10/10/2016 - Conclusão: 29/10/2022 

Até o momento a obra está com 66% concluída. 

 

Os estudos de intervenção nas redes estão sendo feitos dentro de um planejamento dos 

próximos 5 anos, sem custos desnecessários. 

Foi discutido pela Aline Veloso, representante do setor rural, os problemas enfrentados 

pelos produtores rurais na região, destacou também, que em outras regiões como Curvelo, 

Pompéu, também estão tendo muitos problemas com interrupções constantes de energia e 

tempo elevados para o restabelecimento. 

 

Dirceu Venâncio, Analista de Sistema da qualidade da energia da Cemig, apresentou um 

estudo de caso de ocorrências identificadas no condomínio Vila Del Rey. Todas as 

ocorrências apresentadas tiveram como causa do desligamento a influência da vegetação 

abundante no condomínio, galhos ou árvores que caem em cima da rede. 

 

José Luiz, representante do setor industrial, relatou que a situação no condomínio é 

recorrente, a rede é antiga, cheia de postes de madeira que caem por apodrecimento da 

base. Sugeriu para a Cemig fazer uma avaliação geral da rede dentro do condomínio. 

Protocolou uma carta (entregue em mãos na reunião) de solicitação do condomínio para 

análise e melhoria na rede elétrica. 

Relatou que, em uma das ocorrências, tentou contato com o Call Center e teve muitas 

dificuldades, não conseguiu falar com o atendente para explicar o incidente. 

 

 

4- APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Ernesto Júnior, secretário do conselho, apresentou uma proposta para avaliação do 

conselho de consumidores para realização de audiência pública definida na resolução 

963/2021. 

O conselho debateu sobre as entidades que deveriam ser enviadas correspondências para 

participação e indicação de representantes de classe. 
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Foi definido também como deveria ser entregue as correspondências, alguns conselheiros 

optaram por entregarem em mãos dos presidentes das entidades, não havendo objeção por 

parte dos conselheiros. 

 

Ao final, como o prazo está bem curto, foi definido pelos conselheiros o envio das 

correspondências, a forma de convocação para a audiência (site do conselho e Diário Oficial 

do Estado) e a data de 28 de março de 2022, para realização da audiência pública, em local 

ainda a ser definido. 

 

5- ENCERRAMENTO 

 

Solange Medeiros, encerrou a reunião agradecendo a todos pelas atividades desenvolvidas e 

pela dedicação em mais um ano difícil. Desejou a todos um feliz natal e um ano novo repleto 

de realizações. 

 

 

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___________________________ 
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Pela Classe Poder Público 
 

Titular: Erick Nilson Souto __________________________________________ 
 

Suplente: Tadahiro Tsubouchi ________________________________________ 

 

 

Consultor: 

Carlos Alvim Gutemberg ____________________________________________ 

 

 

Pela Cemig - Secretário Executivo 
 

Titular: Roberta Nanini Chaur Rolin ______________________________________ 
 

Suplente: Juliana Cardoso Amaral ______________________________________ 


