REQUERIMENTO Nº

DE

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, a
retirada do Recurso nº 06 de 2020 (R.S. 6/2020), o qual foi apresentado para
encaminhar o PLS 232/2016, que dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico,
a portabilidade da conta de luz e as concessões de geração de energia elétrica, altera
as Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, nº 9.648,
de 27 de maio de 1998, nº 10.847, de 15 de março de 2004, nº 10.848, de 15 de março
de 2004, e nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e a Medida Provisória nº 2.227, de 4 de
setembro de 2001, e dá outras providências, para a deliberação do Plenário, após
aprovação terminativa na Comissão de Serviços de Infraestrutura.

JUSTIFICAÇÃO
O setor elétrico brasileiro é muito complexo. Com algumas virtudes
invejáveis como a sua robustez mas também com problemas estruturais
severos, geri-lo é tarefa difícil. Quando apresentei o Recurso, cuja retirada ora
requeiro, tinha como principal intuito levar para o Plenário o debate de um
projeto de lei que que pretende fazer profundas alterações no arcabouço legal que
normatiza o setor elétrico brasileiro, entre elas a permissão de todo e qualquer
consumidor migrar para o mercado aberto, sem entendermos ao certo quais seriam
os impactos no mercado regulado, principalmente sobre os consumidores mais
vulneráveis. Ou ainda a restrição de acesso a autoprodução de energia a apenas
grandes consumidores.
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COVID-19 no Brasil e decretação do Estado de Calamidade Pública, o qual alterou
profundamente a dinâmica das deliberações no Senado. Assim também mudaram
as prioridades e preocupações de todos nós. Sem previsão para o retorno dos
trabalhos presenciais, o que deve manter o estado atual das coisas, pelo menos
nas atividades no Senado Federal, a necessidade de acelerar a tramitação do PLS
232/2016 agora parece, para mim, mais importante do que aprimorar o texto
no Senado, pelo menos neste momento. Portanto, apresento este requerimento,
pedindo a compreensão dos colegas que subescreveram comigo, por acreditar que
passou a ser mais importante enviar este projeto para a Câmara dos Deputados. As
manifestações públicas de parte majoritária do setor, como Geração, Transmissão
e Distribuição convergem nesta direção.
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2021.

Senador Jean Paul Prates
(PT - RN)
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Essas e outras preocupações são anteriores à chegada da pandemia da

