COMISSÃO ESPECIAL PL 9.463/18 – DESESTATIZAÇÃO DA
ELETROBRAS

Requerimento nº

de 2018

(Deputado Pompeo de Mattos)

Requerimento de audiência pública
com as autoridades listas para
comparecer a Comissão Especial do
PL 9.463/18.

Senhor presidente,
Com fundamento no artigo 117, VII do RICD apresento
o presente requerimento de audiência pública com os seguintes
convidados:


Senhor FERNANDO COELHO FILHO, Ministro de Minas e
Energia;



Senhor EDSON LOBÃO, ex-Ministro do Ministério de
Minas e Energia;



Senhor RAIMUNDO CARREIRO, Presidente do TCU;



Senhor

WILSON

FERREIRA

JUNIOR,

Presidente

da

ELETROBRAS;


Senhor RAMEU DONIZETE RUFINO, Diretor-Geral da ANEEL;



Senhor ERNESTO LOZARDO, Presidente do IPEA;



Senhor NELTON MIGUEL FRIEDRICH;



Representante

da

Associação

dos

Empregados

da

ELETROBRAS (AEEL);


Representante do Sindicato dos Eletricitários do Rio
Grande do Sul (SENERGISUL);



Representante do Sindicato da Indústria da Energia
no Estado de São Paulo (SINDIENERGIA);



Representante

do

Sindicato

dos

Eletricitários

dos

Trabalhadores

de

Furnas (SINDEFURNAS);


Representante

do

Sindicato

nas

Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas.
Justificativa
Ao longo dos últimos meses, o Poder Executivo vem
reiteradamente afirmando a necessidade de ser promovida a
privatização da ELETROBRAS. De acordo com o projeto de lei
9.463/18, a privatização será feita por meio do aumento de
capital, ou seja, com a diminuição da participação da União
no capital da estatal. Com a medida, os valores das tarifas
de energia elétrica seguirão regras de mercado, o que poderá
acarretar, dentre outras consequências, o aumento no custo
da

energia

e

o

desabastecimento

energético

em

algumas

regiões, sobretudo no Norte do país, afetando, inclusive a
segurança nacional. Tudo isso, sem mencionar a possibilidade
de a medida acarretar o controle de setor estratégico do
país para estrangeiros. Diante dessas breves considerações,
é essencial o amplo debate em torno da matéria. Por isso,
apresento o presente requerimento de audiência pública.

Sala das Sessões,

Pompeo de Mattos (PDT/RS)
Deputado federal

de março de 2018.

