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Oficio nº: 066/2009
Encaminhamento/FAZ
Comissão Especial das PCH’s
Ferros, 29 de setembro de 2009.
Exmo. Sr.
Aécio Neves da Cunha
Governador de Minas Gerais
Belo Horizonte/MG

Excelentíssimo Senhor,
A Câmara Municipal de Ferros instituiu através da Resolução nº 274 de 23 de março de
2009, a Comissão Temporária para acompanhamento de Instalação de pequenas
Centrais Hidrelétricas – PCH´s no Município de Ferros.
E como Presidente da
referida Comissão, venho por meio deste, manifestar a opinião da população Ferrense, bem
como, de 300 (trezentos) municípios mineiros onde estão sendo construídas as Pequenas
Centrais Hidrelétricas - PCH’s. Somos progressistas e desejamos o Desenvolvimento
Sustentável para o nosso Estado e amado País. No entanto, não podemos concordar que o
Empreendedor, uma vez que é financiado pelos Bancos de Desenvolvimentos e por
Empresas Cessionárias do Poder Público, leva as nossas riquezas e aos municípios
atingidos somente é concedido pequenas compensações ambientais. Só no município de
Ferros, está prevista a construção de 08 (oito) Pequenas Centrais Hidrelétricas PCH’s.
Sabemos que não existe uma política nacional ou mesmo estadual que defenda os
municípios onde estão sendo construídas essas PCH’s, no que se refere aos termos de
arrecadação permanentes tipo Royalties existentes na construção das médias e grandes
Hidrelétricas. Defendemos que quando em operacionalização, essas PCH’s repassem aos
municípios atingidos uma porcentagem de 3% a 4% do faturamento mensal arrecadado,
como forma de compensação ambiental permanente. Por isso, sugerimos ao
Excelentíssimo Governador de Minas Gerais que defenda junto aos municípios mineiros
mais essa causa, em benefício do desenvolvimento sustentável da população atingida com
a construção das PCH’s.
Coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

Vereador Carlos Elísio de Oliveira
Presidente da Comissão

