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(Da Sra Talíria Petrone, do Sr. Glauber Braga
e da Sra. Luiza Erundina.)

Requer a realização de audiência pública na
(Comissão de Legislação Participativa), para
discutir a Medida Provisória 1.031, de 2021,
que dispõe sobre a desestatização da empresa
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás,
e os seus impactos.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 255, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeremos a realização de audiência pública para debater a
proposta de privatização da Eletrobras e suas empresas subsidiárias, os
risos da operação e outras medidas propostas na MP 1.031, de 2021. Para a
audiência, solicitamos que sejam convidados:
Ministro de Minas e Energia;
Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
Representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE
Representante do Instituto Ilumina
Representante do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL) do
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(IE/UFRJ)
6. Relator da MP 1031/2021 na Câmara Dep Federal Elmar Nascimento

JUSTIFICAÇÃO
A MP 1.031/2021, que trata das condições para a privatização
da Eletrobrás, bem como de suas subsidiárias, por uma operação de
aumento de capital.
A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América
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Latina, tendo 45% da transmissão, 30% da geração (95% de energia
limpa) e 50% da transformação (subestações) de energia. É pela
companhia que passa a maior parte da energia que abastece todos os
Estados da Federação pela atuação de suas subsidiárias Furnas,
Chesf, Eletronorte, Amazonas GT, CGT Eletrosul, Cepel, Itaipu e
Eletronuclear.
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Além da importância no fornecimento de energia, a Eletrobras
detém 50% dos reservatórios de hidrelétricas, sendo uma ferramenta
de gestão da vazão das águas e de bacias hidrográficas importantes
como as do Rio Grande, São Francisco e Tocantins Araguaia. Em
resumo, a Eletrobras é, ao mesmo tempo, o pulmão e o coração do
Sistema Elétrico Brasileiro.
Com mais de 40 usinas hidrelétricas, dezenas de milhares de
km de linhas de transmissão, a estatal é extremamente lucrativa. Os
dados estão no site da Eletrobras, mas é no site do Tesouro Nacional
que podemos verificar que nos últimos 20 anos, a Eletrobras pagou
mais de 20 bilhões de dividendos à União, além dos dividendos aos
demais acionistas. O parque gerador renovável e a atuação social em
diversos programas como o Luz pra Todos fazem da Eletrobras um
orgulho nacional.

Isto posto, a privatização da Eletrobras pode representar uma
série de riscos à sociedade brasileira. Como agravante o fato da MP
1031/21 tramitar em rito sumário não permite que sejam feitas
discussões em comissão para avaliar os impactos para o Brasil da
privatização de uma gigante como a Eletrobras.
Por essas razões, apresento o presente
solicitamos a sua aprovação.

requerimento

Sala da Comissão, em de abril de 2021.
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A ANEEL, a Fiesp e o DIEESE, já se pronunciaram receosas com
a privatização da Eletrobras. O efeito mais claro, além da
concentração de mercado e precarização da gestão do sistema, é o
aumento expressivo da conta de luz. Isso afetaria diretamente os
consumidores residenciais, comerciais e industriais do Brasil,
promovendo elevação dos custos e, consequentemente, alta
generalizada dos preços. Há casos em que 60% dos custos de uma
empresa são de energia elétrica.

PSOL RJ
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Deputado Glauber Braga
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(Da Sra. Talíria Petrone)

Requer a realização de
audiência pública na (Comissão de
Legislação Participativa), para discutir a
Medida Provisória 1.031, de 2021, que
dispõe sobre a desestatização da empresa
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobrás, e os seus impactos.

Assinaram eletronicamente o documento CD215866819400, nesta ordem:
1 Dep. Talíria Petrone (PSOL/RJ) *-(p_6337)
2 Dep. Luiza Erundina (PSOL/SP)
3 Dep. Glauber Braga (PSOL/RJ)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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