CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMSSOES
COMISSAO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANAS CLIMATICAS

Oficio n° 060/CMMC-2015
BrasIlia, 12 de novembro de 2015.
A Sua Senhoria o Senhor
Vicente Andreu Guillo
Presidente da Agéncia Nacional de Aguas - ANA
Setor Policial, area s, Quadra 3, Blocos T
CEP: 70610-200 - BrasIlia-DF
Assunto: Redução da vazão da UHE Sobradinho para 800m3/s.

Senhor Presidente.
Em atendimento ao Requerimento n° 19/2015-CMMC, aprovado em reunião
realizada no ültirno dia 04 de novembro de 2015, a Cornissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas (CMMC) vern, por rneio de seu Presidente, Senador Fernando Bezerra Coelho, tornar
piiblico o apoio desta Cornissão as recomendaçöes realizadas pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) quanto a implantacão da redução da vazão da UHE Sobradinho para 800m3/s.
A CMMC, durante o segundo semestre de 2015, pautou audiências püblicas
voltadas ao debate de soluçöes ernergenciais para evitar o iminente colapso hIdrico na região do
Vale do São Francisco. Trata-se de urn tema de grande impacto a populacao daquela região, eis
que as medidas devem ser tornadas em grau de urgéncia para que sej am preservados Os USOS
miltiplos da água dessa Bacia.
Considerando-se o atual cenário no qual as precipitacöes e as afiuências nos Ultimos
ineses tern se situado entre as mais criticas já observadas na Bacia do São Francisco, corn
expectativas de precipitacão abaixo da media nos trechos médio e baixo da Bacia, bern corno o
nIvei reduzido dos armazenarnentos dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho, apesar de
todas as medidas tornadas pelos órgãos responsáveis pela gestão de recursos hidricos, a
rccomendacão do ONS no sentido de implantar a reducão da defluCncia de Sobradinho para
800rn3/s nos rnais breves prazos é uma medida não so necessária, mas vital.
Corn base no exposto, apoiamos a recomendacão proposta na Carta ONS n°
1888/100/2015, corn data de 28 de outubro de 2015. enviada ao Sr. Vicente Andreu Guillo,
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aguas (ANA), aconselhando a irnplantacao da reducão
da defluência de Sobradinho para 800rn3 /s, bern como reforcarnos a necessidade das entidades
responsáveis, Como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), a Agencia Nacional de Aguas (ANA) e a Companhi H4ro Elétrica do São Francisco
(CHESF), tomarern as providéncias procedirnentais p ra-va iijzaltal acão.

Senador FJA(1ANDO BEZERRAOELHO
Presidente da Comissao Mista Perrnanente sobre \4udanças Clirnáticas
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