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ATA DA REUNIÃO GTRH/ABRAGE  1 
 2 
DATA: 06/08/2003 3 
LOCAL: HOTEL SAN DIEGO - BELO HORIZONTE - MG 4 
 5 

 6 
PARTICIPANTES: 7 

Empresa Representante Fone E-mail 
ABRAGE • João Alberto B. Vile 

• Leonardo 
(31) 3292 4605 jabvile@abrage.com.br 

CEMIG Marcelo de Deus Melo (31) 3299 4882 mdeus@cemig.com.br 
CESP Sérgio Zuculin (11) 5613 3854 sergio.zuculin@cesp.com.br 
CHESF • Sonáli Cavalcanti Oliveira 

• Daniela Gurgel de Amorim 
• (81) 3229 4153 
• (81) 3229 4031 

• sonali@chesf.gov.br 
• danielag@chesf.gov.br 

DUKE ENERGY Carlos Antônio Severino Costa (11) 5501 3440 cascosta@duke-energy.com 
EMAE Oscar Pion (11) 5613 2294 pion@emae.sp.gov.br 
 8 

 9 
PAUTA: 10 
 11 
• Definição de Coordenador e Vice-Coordenador do GTRH; 12 
• Aprovação das atas das 3 últimas reuniões; 13 
• Ordenamento sobre representações no CNRH e relação com representados; 14 
• Preparação para Oficina sobre Cobrança (BH, dias 07 e 08/08/2003); 15 
• Discussão sobre PL 1616 e possível convite ao Dep. Fernando Gabeira, relator da 16 

matéria no Congresso; 17 
• Assuntos Gerais 18 
 19 
ASSUNTOS DISCUTIDOS 20 
 21 

A reunião ocorreu, conforme havia sido agendada em 11/07/2003, pelo então vice-22 
coordenador do GTRH Marcelo de Deus (CEMIG).  23 
 24 

A seguir, apresenta-se aspectos relevantes do que foi tratado. 25 
 26 

• Acrescentado à pauta três assuntos, face à solicitação ABRAGE a respeito de 27 
apresentação, pelo GTRH, dos mesmos para sua diretoria em reunião a ser agendada, 28 
quais sejam: 29 

-  Compensação Financeira/Cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 30 
-  Procedimentos de Rede - Módulo 9 31 
-  Uso consuntivo dos recursos hídricos e sua aplicação nas séries de vazões  32 
 33 
• João Alberto (ABRAGE) forneceu informações gerais sobre a reunião ABRAGE ocorrida 34 

dia 17/07/2003, das quais destacam-se: 35 
⇒ A pedido da CHESF, que foi acatado pelos demais presentes à citada reunião, decidiu-36 

se pela permanência dessa Empresa na coordenação do Grupo. Citou o "acordo 37 
informal" feito sobre a representação no CNRH, destacando que no ano seguinte (2004) 38 
a CHESF assumiria a 1ª suplência. 39 

⇒ Informou também que o período acordado para essa coordenação do GTRH seria até 40 
março/2004, quando seria feita uma revisão geral em todos os 10 (dez) GT's da 41 
ABRAGE, no que diz respeito às suas coordenações. Estas, assim como as vice-42 
coordenações seriam definidas pela Diretoria ABRAGE, com a participação dos referidos 43 
grupos. 44 

⇒ Está sendo agendada uma reunião entre ABRAGE e ANA. Esta reunião deverá contar 45 
com a participação de componentes do GTRH. 46 
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⇒ Com relação ao Módulo 9, ratificou o que já havia solicitado por "e-mail, ou seja, uma 1 
apresentação do GTRH para a ABRAGE sobre a questão, para que os diretores 2 
decidam como vão encaminhar o assunto. 3 

⇒ Destacou a importância de cada componente do GTRH sensibilizar a diretoria de sua 4 
empresa para levar os assuntos relacionados a recursos hídricos. Atualmente o enfoque 5 
está sendo "Novo Modelo do Setor Elétrico". 6 

 7 
• Sonáli (CHESF) expôs para o Grupo que, conforme informado pelo João Alberto 8 

(ABRAGE), foi decidido no nível dos diretores, a permanência da CHESF na 9 
coordenação do GTRH, através da sua pessoa e que estava ali cumprindo com essa 10 
determinação. Colocou a sua colaboração para o Grupo, assim como expressou que 11 
contava com a colaboração de seus membros, para até o prazo estipulado, fazer o 12 
trabalho que precisava ser feito. Propôs a continuidade do representante da CEMIG, 13 
Marcelo de Deus na vice-coordenação, destacando a importância do trabalho que o 14 
mesmo vem desenvolvendo nesta função durante os últimos meses, no que foi apoiada 15 
pelos demais presentes. Este entretanto, propôs que tal decisão fosse referendada pelos 16 
demais representantes do GTRH, quando da próxima reunião. 17 

 18 
• O Grupo manifestou o seu apoio à representante da CHESF, assim como expressou a 19 

necessidade de que o Regimento Interno por ele elaborado, seja revisto, a fim de que 20 
não exista nele algo que não possa ser cumprido, numa direta referência ao fato de que, 21 
segundo o Regimento Interno, o coordenador e vice-coordenador do GTRH seriam por 22 
este indicados (eleitos). 23 

 24 
• Atas das 3 últimas reuniões ainda não disponíveis. Marcelo de Deus, está encarregado 25 

da elaboração de minuta de Ata desta reunião, de forma que a mesma esteja disponível, 26 
quando da convocação para a próxima reunião GTRH. 27 

 28 
• Decidido encaminhamento de "e-mail" aos representantes do GTRH para que estes 29 

manifestem o interesse de suas empresas em participar, ou não, das Câmaras Técnicas 30 
do CNRH, a fim de subsidiar processo de decisão de representação, por parte dos dois 31 
Conselheiros do Segmento. 32 

 33 
• Quanto ao PL 1616, decidiu-se aguardar retorno de férias do representante de FURNAS, 34 

uma  vez que foi sua a proposta de reunião com o Deputado Fernando Gabeira. 35 
 36 
• Sobre os assuntos acrescentados à pauta: 37 
⇒ Compensação Financeira/Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 38 

CHESF e CEMIG encarregadas de preparar material. 39 
 40 
⇒ Procedimentos de Rede - Módulo 9 41 

DUKE ENERGY e CEMIG encarregadas de preparar material 42 
 43 
⇒ Uso consuntivo dos recursos hídricos e sua aplicação nas séries de vazões 44 

CESP encarregada de preparar material 45 
 46 


