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Oficio nº: 075/2009
Encaminhamento/FAZ
Comissão Especial a PCH’s
Ferros, 27 de outubro de 2009.
Exmo. Sr.
Aécio Neves da Cunha
Governador de Minas Gerais
Belo Horizonte/MG
Excelentíssimo Senhor,
Viemos por meio deste, complementar o ofício n.º 066/2009 encaminhado a V. Exa. no dia
21/09/2009, referente a Comissão Temporária para acompanhamento de Instalação de
pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH´s no Município de Ferros, instituída pela
Resolução nº 274 de 23 de março de 2009, no qual defendemos que quando em
operacionalização, essas PCH’s repassem aos municípios atingidos um percentual de 3% a
4% do faturamento mensal arrecadado. Encaminhamos, cópia do jornal Estado de Minas,
de 22 de outubro de 2009, o qual publicou uma matéria referente à usina hidrelétrica
Baguarí(UHE), que tem capacidade instalada de geração de 140megawtts(MW),
abrangendo seis municípios e cada uma irá receber uma compensação financeira pelo uso
de recursos hídricos no valor que chegará a R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais)
mensais. Encaminhamos ainda, cópia da situação dos Empreendimentos referentes às
construções das PCH’s no município de Ferros. O somatório dos empreendimentos
totaliza-se em 08(oito) PCH’s, que em funcionamento, terão capacidade de gerar
136,6megawtts(MW), sem incluir as 05(cinco) CGH’s Barragens de Geração de Energia
Hidrelétrica, previstas para nossa cidade. Dentro deste contexto, afirmamos que se o
município de Ferros não tiver uma compensação financeira mensal, será lesado devido à
construção de todas essas PCH’s, que corresponderam a uma Usina Hidrelétrica. Pedimos
que V. Exa. estude e aprecie a nossa situação e dentro do possível, e nos ajude com à
criação de uma Lei, um Decreto ou uma Resolução, que compense a população dos
municípios atingidos por esse tipo de empreendimento.
Sem mais para o momento.
Aguardamos o Vosso retorno,
Atenciosamente,

Vereador Carlos Elísio de Oliveira
Presidente da Comissão

