COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 9463, DE 2018, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A DESESTATIZAÇÃO
DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. –
ELETROBRAS”.

REQUERIMENTO N°
(Sr. )

,DE 2018

Requer seja realizada Audiência Pública na
Comissão Especial para debater o PL 9463,
de 2018, que dispõe sobre a desestatização
das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
ELETROBRAS.

Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 255 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a realização de audiência pública, nesta Comissão
Especial, que “dispõe sobre a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. – Eletrobrás”, para debater os impactos ambientais, eco-sociais, e de
preservação, uso e revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco
decorrentes da matéria prevista no Projeto de Lei em análise.
Para tal reunião, sugerimos que sejam convidados:
1. Representante do Comitê da bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco;
2. Representante do MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens;
3. Representante da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba.
JUSTIFICAÇÃO
A privatização da maior empresa de eletricidade da América Latina
depende de um grande e, infelizmente, degradado rio que serpenteia pelo
planalto Nordestino brasileiro – o rio São Francisco.
O rio São Francisco, de 2.900 quilômetros, há séculos é vital para
criadores de gado, agricultores e para o suprimento da população local.
Cortado por oito plantas hidrelétricas operadas pela estatal brasileira

Eletrobras, agora o rio está secando, impactado por anos de estiagem. Logo,
é preciso debater em audiência pública os efeitos da privatização na
recuperação do rio, sobre o controle prático das águas e das bacias
hidrográficas, inclusive como restará o programa de revitalização desse rio.
Sabe-se, em linhas gerais, que o PL expressa a proposta de
transformar R$ 9 bilhões do valor arrecadado com a transferência do controle
da Eletrobras à iniciativa privada em ações de revitalização da bacia do Rio
São Francisco, mas isso não é suficiente para esclarecimentos de todas as
dúvidas e problematizações que o tema da privatização enseja; motivo pelo
qual é de máxima importância a realização da audiência pleiteada.
Em face da complexidade que envolve a matéria, a realização de uma
Audiência Pública trará novas informações ao debate.

Sala das Sessões, em______de _____________de 2018.

