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 ___________, DE 2018
(Sra. Deputada ERIKA KOKAY )
Requer seja convidado o ex-presidente do
Conselho de Administração da Eletrobras, Senhor
José Luiz Alqueres, a fim de fazer um
depoimento, neste Colegiado, sobre o PL
9463/2018 e o modelo energético brasileiro.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., com base no art. 24, incisos III, VII e XIV do
Regimento Interno da Câmara que se digne adotar as providências necessárias para
convidar o ex-presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, Senhor José
Luiz Alqueres, para fazer um depoimento, neste Colegiado, sobre o PL 9463/2018 e o
modelo energético do País.

JUSTIFICAÇÃO
O presente requerimento visa convidar o Senhor José Luiz Alqueres, expresidente do Conselho Administrativo da Eletrobras, para que o mesmo venha perante
a Comissão Especial da Câmara Federal destinada a proferir parecer ao PL 9463/2018
para fazer seu depoimento sobre as alterações na política de energia elétrica do país,
contidas no referido PL e sobre o modelo de energético do País.
Ao mesmo tempo, o referido Senhor, à luz de sua experiência como

coordenador de grupos que compraram grandes empresas, como a Light e a
Embraer, deverá discorrer sobre se o prazo estipulado pelo governo para conclusão
do processo – seis meses – é suficiente para o levantamento de todos os aspectos,
como identificar compradores; se é suficiente para organizar e apresentar todas as
regras, montar uma equipe e fazer o chamado road show para sair pelo mundo

mostrando todo o processo.
É importante, também, ouvir do Senhor José Luiz, dados que
revelam a pujança da Eletrobras e os motivos que levaram a prejudicar a sua

eficiência, além do papel e objetivo da composição do último Conselho da
Eletrobras, formado em 2016.

Face ao exposto, reiteramos a necessidade de ouvir o Senhor José Luiz
Alqueres neste Colegiado para trazer mais luz a essa discussão.

Sala das Sessões, em______de _____________de 2018.

______________________________________________
Deputada ERIKA KOKAY PT/DF

