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 Ministério de Minas e
Energia (MME), o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), a Companhia Nacional da Rede
Elétrica da China (State Grid Corporation of
China) e o Coletivo Nacional dos Eletricitários
(CNE) para uma Audiência Pública sobre os
motivos do apagão de 21 de março do corrente
ano.

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 Ministro de Minas e Energia, Senhor Fernando Coelho Filho; o Diretor Geral
do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Senhor Luiz Eduardo Barata Ferreira;
representante da Companhia Nacional da Rede Elétrica da China e representante do
Coletivo Nacional dos Eletricitários para uma Audiência Pública sobre os motivos do
apagão de 21 de marco do corrente anos.

JUSTIFICAÇÃO
O presente requerimento visa convidar as autoridades relacionadas para,
perante a Comissão Especial da Câmara Federal destinada a proferir parecer ao PL
9463/2018, apresentarem seus pontos de vista sobre as razões que levaram ao apagão
de 21 de março do corrente ano, que atingiu todos os nove Estados do Nordeste, além
do Amazonas, Pará e Tocantins e estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, segundo
noticiou a imprensa, como o Uol Notícias, em matéria de Mirthyani Bezerra, Ana Carla
Bermúdez e Carlos Madeiro, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Maceió, em
21/03/2018, às 16h26 e atualizada em 21/03/2018, às 21h19.
Na oportunidade, será importante ouvir das autoridades todas as razões
que levaram ao apagão, além das explicações dos motivos que levaram o ONS a fazer

teste na linha de abastecimento no meio da semana, ao invés de fazê-lo no final de
semana, como de costume.
Face ao exposto, reiteramos a necessidade de realização dessa
Audiência Pública e contamos com o apoio dos nossos e das nossas Pares para a
aprovação do presente Requerimento.

Sala das Sessões, em______de _____________de 2018.

Deputada ERIKA KOKAY PT/DF
_________________________________________

