COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
REQUERIMENTO Nº
DE 2012
(Do Senhor Wladimir Costa)

Requer seja constituída Subcomissão Especial
destinada a analisar, debater, propor medidas,
definir critérios e acompanhar a devolução das
discussões acerca da Media Provisória nº
577/2012, que dispõe sobre a extinção das
concessões de serviço público de energia
elétrica e a prestação temporária do serviço.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, de acordo com os termos regimentais,
ouvido o Plenário desta Comissão, se digne a adotar as providências
necessárias à constituição de uma Subcomissão Especial com a finalidade de
analisar a Media Provisória nº 577/2012, que dispõe sobre a extinção das
concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do
serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia
elétrica, e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA
O governo federal publicou no Diário Oficial da União, na última
quinta-feira, dia 30/08/2012, medida provisória com regras para casos de
extinção e intervenção em concessões de serviços de energia elétrica.
Em primeiro plano, a medida provisória prevê a intervenção pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em concessões de energia que
forem encerradas ou que tenham o serviço inadequado.
Entretanto, o setor teme que a intenção do governo seja de
intervir nas concessionárias de energia elétrica (caráter estatizante), por
conseguinte, ferir contratos do setor elétrico, com influência na situação das
concessões que vencem em 2015.

Diante da controvérsia do tema e dada a profundidade e a
abrangência das mudanças pretendidas na Medida Provisória nº 577/2012,
objetiva-se com a presente proposta promover um extenso debate acerca das
implicações que por ventura possam acarretar prejuízos às empresas do setor
e a sociedade consumidora, se não irreversíveis, o que será de difícil ou
impossível reversão.
Sendo certo que o tema é de suma importância para o Setor
Elétrico Brasileiro e em todas as esferas da sociedade, solicito a Vossa
Excelência que o plenário da Comissão seja ouvido, quanto a presente
Proposta.
Pelo acima exposto, conto com o apoio dos nobres colegas pela
aprovação.

Sala da Comissão, em

de setembro de 2012.

Deputado WLADIMIR COSTA

