CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019.

(Do Sr. Adolfo Viana)
Requer ao Ministro de Estado de
Minas e Energia, o Sr. Bento
Costa Lima Leite de Albuquerque
Junior, informações sobre o
estado das obras de implantação
da Central de Geração Eólica
Casa Nova (CGE Casa Nova), no
estado da Bahia.

Senhor Presidente,

Com fundamento no § 2º do Art. 50 da Constituição Federal, e nos Arts. 115, I
e 116 do Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa Excelência que sejam
requeridas ao Ministro de Estado de Minas e Energia, o Sr. Bento Costa Lima Leite de
Albuquerque Junior, informações que deem conta do atual andamento das obras de
implantação da Central de Geração Eólica Casa Nova (CGE Casa Nova), no estado
da Bahia.

JUSTIFICAÇÃO
1.
O necessário fomento às novas fontes de energia renovável ensejou o
planejamento e construção de uma série de plantas de geração de energia eólica pelo
país.

2.
Fruto deste esforço foi o planejamento da construção da Central de Geração
Eólica Casa Nova, na Bahia, que compreendia, em seu projeto original, a construção
de três parques eólicos e uma série de equipamentos de transmissão e integração à
rede de distribuição elétrica do país.

3. O leilão de concessão de tais empreendimentos foi realizado em 2010. Após um
sem número de entraves apenas dois parques dos três previstos foram entregues em
20171.

4.
Segundo dados da própria CHESF2 e de acordo com informações apuradas em
auditoria do Tribunal de Contas da União3, as obras da Usina de Casa Nova I ainda
encontram-se suspensas, aguardando a resolução de questões contratuais com
eventuais empresas interessadas em assumir as obras restantes.

5.
Tendo-se isso em vista, e buscando compreender melhor o atual estado das
negociações e do andamento das obras, solicito o apoio de meus pares para que esta
solicitação de informações seja encaminhada ao Exmo. Senhor Ministro de Minas e
Energia.

Sala da Comissão, em

de

de 2019.

Deputado ADOLFO VIANA
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