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ATA DE REUNIÃO GTRH/ABRAGE  1 
 2 
DATA: 10/10/2003 3 
LOCAL: ELETRONORTE BRASÍLIA/DF 4 
 5 

 6 
PARTICIPANTES: 7 
 8 

Empresa Representante Fone E-mail 
CEMIG Valéria Almeida Lopes de Faria  vfaria@cemig.com.br 
CHESF • Sonáli Cavalcanti Oliveira 

• Daniela Gurgel de Amorim 
• (81) 3229 4153 
• (81) 3229 4033 

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

COPEL Luiz Fernando de Arruda Gonçalves (41) 331 3308 luiz.goncalves@copel.com 
DUKE ENERGY Carlos Antônio Severino Costa (11) 5501 3440 cascosta@duke-energy.com 
ELETRONORT
E 

• Maria Teresa Chico Rivera Quintão 
• Luiz Carlos Danilow 
• Álvaro Lima de Araújo 

• (61) 429 5441 
• (61) 429 5230 
• (61) 429 5421 

• mteka@eln.gov.br 
• danilow@eln.gov.br 
• alvaro@eln.gov.br 

EMAE Teresa Maria A. Lana  teresa.lana@emae.sp.gov.br 
FURNAS • Sérgio Dias Canella 

• Marcelo Roberto Rocha de 
Carvalho 

• (21) 2528 5784 
• (21) 2528 4681 

• scanella@furnas.com.br 
• mrrcarv@furnas.gov.br 

 9 
 10 

PAUTA 11 
 12 
• Cobrança pelo uso dos recursos hídricos;  13 
• Uso consuntivo dos recursos hídricos e sua aplicação nas séries de vazões;  14 
• Representação nas Câmaras Técnicas do CNRH.  15 
• Assuntos Gerais 16 
 17 
ASSUNTOS DISCUTIDOS 18 
 19 
• A reunião iniciou-se com a leitura da sua pauta pela coordenadora do GTRH, 20 

representante da CHESF, Sonáli, informando em seguida que seria discutido 21 
em Assuntos Gerais, por solicitação de João Alberto (ABRAGE): 22 
1. os itens constantes da pauta relativa à XII Reunião Extraordinária do 23 

CNRH que ocorrerá dia 15/10/2003. Citada discussão visa a fornecer 24 
subsídios à participação do  Conselheiro Flávio Neiva.  25 

2. Módulo 9 dos Procedimentos de Rede do ONS. 26 
Ressaltou também, ainda por solicitação de João Alberto (ABRAGE), a 27 
necessidade de cada representante atuar junto à diretoria de sua empresa, no 28 
sentido de alertá-la para as questões de recursos hídricos, a fim de que estas 29 
sejam levadas à discussão no âmbito da ABRAGE. Comunicando, conforme 30 
informado por João Alberto (ABRAGE) que estava sendo viabilizada uma 31 
reunião entre ABRAGE, ANEEL e ANA para tratar dos assuntos Revisão das 32 
Séries de Vazões Naturais afluentes aos reservatórios. 33 
 34 

• A fim de posicionar os participantes sobre os assuntos tratados quando da 35 
Reunião GTRH de 06/08/2003, uma vez que a sua Ata não ficou pronta, leu-36 
se para os presentes o Relatório de Atividade Externa (RAE) elaborado pela 37 
CHESF a respeito da mesma, tendo o Grupo decidido pela adequação de seu 38 
texto ao modelo de ata. Desta forma, será encaminhada pela CHESF, a 39 
Minuta de Ata referente à citada reunião, assim como a desta, para sua 40 
aprovação quando da próxima reunião GTRH. Continua como pendência as 41 
atas das três reuniões que antecederam a do dia 06/08/2003. 42 
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 43 
• No que diz respeito à vice-coordenação do GTRH, foi ratificada por todos os 44 

representantes do GTRH presentes nesta reunião de 10/10/2003, a 45 
permanência da CEMIG, através de seu representante Marcelo de Deus, na 46 
referida posição. Portanto, atendida a solicitação da CEMIG, quando da 47 
Reunião GTRH de 06/08/2003, de que a proposta de sua continuidade na vice 48 
coordenação fosse referendada pelo GTRH na sua próxima reunião. 49 

 50 
• Em seguida discutiu-se a representação do Setor Elétrico nas Câmaras 51 

Técnicas do CNRH, a fim de se elaborar uma proposta a ser encaminhada ao 52 
Conselheiro Flávio Neiva, para subsidiá-lo na discussão do assunto com o 53 
também Conselheiro Rela, ambos representantes das Concessionárias e 54 
Autorizadas de Geração Hidrelétrica no CNRH.  55 

 56 
Resultou da discussão, a composição apresentada no quadro abaixo, a qual 57 
ressalta-se, constitui-se em uma proposta, a ser submetida à superior 58 
consideração.  59 
 60 

Câmara Técnica Sigla Titular 1º Suplente 2º Suplente 
 

Cobrança pelo Uso de Recursos 
Hídricos 

CTCOB CELTINS COPEL FURNAS 

Integração de Procedimentos, 
Ações de Outorga e Ações 
Reguladoras –  

CTPOAR EMAE CEMIG CHESF 

Assuntos Legais e Institucionais –  CTIL CHESF FURNAS CEMIG 
Plano Nacional de Recursos 
Hídricos   

CTPNRH CEMIG CESP FURNAS 

Gestão de Recursos Hídricos 
Transfronteiriços  

CTGRHT TRACTEBEL COPEL FURNAS 

Ciências e Tecnologia   CTCT FURNAS ELETRONORTE - 
Análise de Projeto   CTAP CEMIG - - 

 61 
 62 
• A respeito do item “Uso consuntivo dos recursos hídricos e sua 63 

aplicação nas séries de vazões” foram fornecidos informes sobre a 64 
Reunião ocorrida na ANA, pelo representante de FURNAS, Sérgio Canella.  65 

 66 
As empresas estão procedendo à análise dos dados sobre o assunto, os quais 67 
foram disponibilizados pelo Consórcio que se encontra elaborando o trabalho. 68 
 69 
O representante da DUKE ENERGY, Carlos Severino, se dispôs a verificar a 70 
possibilidade de disponibilizar para o GTRH, o Parecer elaborado pelo Engº 71 
João Eduardo sobre o assunto. 72 
 73 
A representante da EMAE, Teresa Lana sugeriu a realização de uma reunião 74 
em São Paulo, do GTRH com João Eduardo. Definiu-se que o GTRH marcaria 75 
essa reunião, se possível, antes da próxima reunião sobre o assunto, entre a 76 
ANA e as empresas de geração. 77 
 78 
Conforme estabelecido na Reunião GTRH de 06/08/2003, encontra-se sob a 79 
responsabilidade das Empresas DUKE ENERGY e CESP a preparação de uma 80 
apresentação sobre o assunto, para a ABRAGE. 81 
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  82 
 83 

• Dando continuidade, a representante da CHESF, Sonáli, expôs para o GTRH a 84 
proposta de apresentação elaborada pela CHESF, sobre a “Compensação 85 
Financeira pela utilização de Recursos Hídricos” a ser levada para a 86 
ABRAGE, conforme acordado na reunião de 06/08/2003. Referida proposta 87 
tem o seguinte fio condutor: a) Histórico; b) Projetos de Lei em andamento; 88 
c) Valores aportados nas Bacias Hidrográficas; e d) Reflexão.   89 
 90 
A proposta foi aprovada pelo GTRH, com algumas sugestões, dentre as quais: 91 
a) Inserir como exemplo, o caso da cobrança na Bacia do Paraíba do Sul, em 92 

que a CEMIG está sendo colocada como inadimplente por não efetuar o 93 
pagamento correspondente às PCH´s que, por força de lei, são isentas da 94 
Compensação Financeira. Valéria, representante da CEMIG, ficou 95 
responsável por escrever a respeito e encaminhar material para Sonáli, 96 
representante da CHESF. 97 

b) As empresas encaminharão para a representante da CHESF, os resultados 98 
sobre os valores de Compensação Financeira, aportados em cada Bacia 99 
onde atuam (dados referentes à média anual atualizada), caso essa 100 
informação não esteja disponível com o presidente da CTCOB Décio 101 
Michelis. Segundo o representante da COPEL, Luiz Fernando, Décio 102 
Michellis possui estes dados atualizados. 103 

c) Retirar a referência às PCH’s quando cita a Lei Nº 7.990/89. Colocá-la 104 
conforme a Resolução ANEEL Nº 394. A representante da CEMIG, Valéria  105 
comprometeu-se a enviar para a representante da CHESF, Sonáli, a citada 106 
Resolução. 107 

 108 
Ressalta-se que o Grupo chegou a um consenso de que os 6,75% da 109 
Compensação Financeira constituem pagamento pelo uso da água, efetuado 110 
pelo Setor Elétrico, desde a promulgação das Leis Nº 7.990/89 e 8.001/90. 111 
Voltou a ratificar a necessidade de se contratar uma Consultoria Jurídica para 112 
emissão de parecer sobre o assunto, como também a necessidade de se 113 
buscar assessoria parlamentar. 114 
 115 
 116 

• Quanto ao Módulo 9 dos Procedimentos de Rede do ONS, o 117 
representante da COPEL, Luís Fernando, sugeriu ao Grupo resgatar a carta 118 
elaborada a respeito do assunto, cuja cópia foi por ele apresentada durante a 119 
reunião. Citada carta consubstancia o resultado das análises efetuadas.  120 

 121 
O representante da COPEL ficou com a incumbência de enviar para a 122 
coordenadora do GTRH os arquivos contendo a carta e os anexos (sub-123 
módulos com as propostas de alterações), a fim de que sejam encaminhados 124 
à ABRAGE (João Alberto) e aos demais componentes do Grupo.  125 
 126 
No que diz respeito à carta, decidiu-se por, no seu texto,  não fazer menção 127 
aos Comitês de Bacias e à ANA. 128 
 129 
Conforme estabelecido na Reunião GTRH de 06/08/2003, encontra-se sob a 130 
responsabilidade das Empresas COPEL e CEMIG a preparação de uma 131 
apresentação sobre o assunto para a ABRAGE 132 
 133 
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• O Grupo abordou os assuntos constantes da pauta da XII Reunião 134 
Extraordinária do CNRH, e considerou que não há restrições quanto à 135 
aprovação das deliberações ali apresentadas. 136 

 137 
• A representante da CEMIG, Valéria, levantou um problema que vem 138 

ocorrendo na CEMIG: Quando o rio é de domínio federal, a ANA tem dado 139 
outorga sem consultar a ANEEL. Citado fato, pode ser incluído dentre os 140 
assuntos a serem tratados na reunião que se pretende agendar entre 141 
ABRAGE, ANEEL e ANA. 142 

 143 
• Vencida a pauta, a coordenadora encerrou a reunião às 17:30 h, com o 144 

registro de agradecimento pela presença dos participantes e, em especial à 145 
ELETRONORTE, pelo apoio prestado para a realização do evento, 146 
possibilitando que o mesmo se realizasse em suas instalações. 147 


