
 

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

CONSUMIDORES DA CEMIG 

 

 1 Classificação: Público 

 

 

DATA:  20 de abril de 2021 

LOCAL:   Através de vídeo conferência – link de acesso anexo à convocação   

   

 

  

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 154ª Reunião do Conselho de Consumidores da Cemig, 

realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, pelos conselheiros presentes.  

 

 

 

2 – ABERTURA  

 

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 Ronaldo Gomes 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. 

Ronaldo falou sobre o trabalho da Empresa para os clientes. Para o próximo ano focar na 

geração, transmissão, distribuição, excluir aqueles projetos que não performam 

adequadamente e investir na distribuidora. Há a atual redução de dívidas e robusto plano de 

manutenção, combate a perdas, investimentos com tecnologia inclusive no rural como por 

exemplo 78 subestações até 2022 e combate à fraude tratando culturalmente a questão da 

inadimplência. 

José Luiz, conselheiro representante do setor industrial questiona se os investimentos serão 

realizados com ou sem a privatização e a manutenção dos investimentos a longo prazo bem 

como o financiamento realizado pelo BNDS. 

Ronaldo Gomes disse que estão trabalhando sem pensar nessa questão, que o objetivo é 

trabalhar na melhoria contínua do atendimento aos nossos clientes.  
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3 – REALIZAÇÕES DO CONSELHO DE CONSUMIDORES 

 

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. 

José Luiz sugeriu uma apresentação do presidente da Cemig Sim, Danilo Gusmão. Solange  

Disse que pode ser na primeira reunião a ser realizada em fevereiro de 2020. 

 

  

 

4 – APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO 2020 

 

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

conselho, a proposta do calendário já discutida em reunião anterior, onde foi necessário 

realizar atualizações pelos conselheiros. 

 

 

 

5 – APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO REALIZADO EM 2019 E PREVISÃO 2020 

 

Apresentado por Ernesto Júnior a demonstração das despesas realizadas no ano de 2019 e 

a previsão orçamentária para 2020. 

Solange solicitou que talvez pudesse incluir no planejamento orçamentária de 2020, itens 

para divulgação da existência do conselho de consumidores, citou como exemplo,  a confecção 

de camisas,  talvez toalhas, para verificarmos os custos e apresentar ao conselho. Formas de 

levar informações aos consumidores com assessoria de comunicação. 

Carlos Gutemberg, Consultor do Conselho de Consumidores, sugeriu que o conselho promova 

eventos de um dia em Belo Horizonte, convidando setores importantes e consumidores, temas 

como consumo eficiente de energia, tarifa binômia, trazendo visões da ABRADEE, PROCON, 

entre outros órgãos. Sugere ainda que o evento piloto seja em 2020. José Ciro, 

representante da classe industrial sugeriu que o evento seja realizado no primeiro semestre. 
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6 – OUTROS ASSUNTOS 

 

Carlos Gutemberg, apresentou a CP 25 com as contribuições realizadas até o momento e 

foram feitas novas atualizações sugeridas por José Luiz, representante da classe industrial 

e Aline Veloso, representante da classe rural. 

 

 

7 – 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 ___________________________________ 

 
 

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: Silvia Cristiane Maria Batista ___________________________________ 
 

Suplente: Juliana Cardoso Amaral ______________________________________ 


