
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Gabinete

 

Ofício SEMAD/GAB nº. 404/2021
Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

Ao Senhor
André Pepitone da Nóbrega
Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica
Brasília-DF
 
c/c:
Excelentíssimo Senhor
Bento Albuquerque
Ministro de Minas e Energia
Brasília-DF
 
  
As s unto : Manutenção das cotas dos reservatórios de Furnas e
Mascarenhas de Moraes.
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1370.01.0027229/2021-56].
  
Senhor Diretor-Geral,
 
A Assembléia Geral de Minas Gerais, após ampla mobilização social e com o apoio
irrestrito do Governo de Minas, aprovou e promulgou a Emenda à Constituição
106/2020, que incluiu nos itens tombados, para fins de conservação, o Lago de
Furnas e o Lago de Peixoto, localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Grande,
devendo seu nível ser mantido, respectivamente, em, no mínimo, 762m (setecentos e
sessenta e dois metros) e 663m (seiscentos e sessenta e três metros) acima do nível
do mar, de modo a assegurar o uso múltiplo das águas, notadamente para o
turismo, a agricultura e a piscicultura.
 
Em fevereiro de 2021, por meio da Resolução nº 63/ANA, a Agência Nacional das
Águas e Saneamento Básico dispôs sobre as condições complementares à outorga
para operação dos reservatórios, como forma de garantir o atingimento e
manutenção das referidas cotas. No entanto, devido à redução da afluência nos
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reservatórios, o simples atendimento à Resolução nº 63/ANA não alcançou os
resultados almejados, restando prejudicado os usos múltiplos das águas, com
destaque para as atividades do turismo e da piscicultura.
 
Isso posto, para assegurar os níveis mínimos, conforme disposto na Emenda à
Constituição 106/2020, solicito a V. Sa. a revisão dos níveis mínimos dos contratos
de concessão das UHE’s Furnas e Mascarenhas de Moraes, de modo a adequá-los à
legislação mineira.
 
Atenciosamente,
 
Marilia Carvalho de Melo
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 
Romeu Zema
Governador do Estado de Minas Gerais
 

  

Documento assinado eletronicamente por Marilia Carvalho de Melo,
Secretária de Estado, em 25/05/2021, às 17:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Romeu Zema Neto, Governador,
em 25/05/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 29968634 e o código CRC 5DD52C4C.
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