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Parlamentar é coordenador da 

Frente Parlamentar em Defesa da 

Renovação das Concessões de 

Energia Elétrica para                      

Empresas Públicas 

 

O deputado estadual Gilmar Sossella (PDT) participou, segunda-feira (19), de uma reunião com o deputado federal Vieira 
da Cunha (PDT) e com o diretor administrativo do Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Rio Grande do Sul 
(Sintec-RS), Rogério Augusto Rosa.  

A pauta do encontro foi o empenho dos dois parlamentares em prol da renovação das concessões do setor de energia 
elétrica para empresas públicas, não permitindo a privatização na área, considerada de importância vital para a soberania e 
segurança do Brasil. Já Rosa registrou o apoio do Sintec-RS à iniciativa.  

Doze das principais empresas públicas geradoras, distribuidoras e transmissoras de 22 estados da federação terão em 
2015 seus contratos vencidos. Para evitar o que poderia vir a ser uma nova privatização no setor, seria fundamental, na ótica de 
especialistas, prorrogá-los, sem exigência de licitação.  

Sossella, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Renovação das Concessões de Energia Elétrica para 
Empresas Públicas, reforçou sua luta junto a Vieira da Cunha, que é o autor da PEC nº 453/2009, que visa justamente permitir a 
continuidade dos contratos de estatais sem obrigatoriedade de licitação. O deputado federal também é o autor do Projeto de Lei 
nº 6.595/2009, que possibilita a renovação das concessões.  

A PEC da Renovação já obteve parecer favorável no Legislativo com relação a sua admissibilidade e aguarda agora 
votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara Federal, primeiro estágio da tramitação. 

A Frente coordenada por Sossella defende que estatais como CEEE, Eletrobrás, CGTE, Furnas, Cesp, Eletronorte e 
Eletrosul são de importância estratégica para o País e não devem ser privatizadas.  

“Assim como é importante para o País ter a Petrobrás, que é um instrumento importante para controlar os preços do 
petróleo, e o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para redução dos juros, o setor energético também tem este alcance. 
Por isso, deve ser preservada a autonomia do governo federal, com a renovação imediata destas concessões, mas com as 
devidas garantias de melhorias permanentes no serviço e manutenção de preços acessíveis à população”, destacou Sossella.  

A Frente Parlamentar 

Lançada no dia 22 de maio, a Frente Parlamentar em Defesa da Renovação das Concessões de Energia Elétrica para Empresas 
Públicas é um movimento pluripartidário de deputados estaduais que vem realizando ações e reuniões com o governo federal e 
estadual, encontros com lideranças e representantes de empresas e de entidades ligadas ao setor e, ainda, irá realizar 
audiências públicas para ouvir a população gaúcha.  

A Frente não tem um prazo pré-definido de duração. Seu encerramento dependerá da conclusão do processo de 
renovação das concessões. Os trabalhos pretendem promover o debate sobre as renovações das concessões no Brasil e 
fornecer os subsídios para a tomada de decisão por parte do Governo Federal.  

Em nome da Frente, Sossella entregou, no dia 11 de setembro, em Brasília, um documento do Comitê Pró-
Energia Brasil endereçado à presidente da República, Dilmar Rousseff, solicitando apoio à reivindicação. A 
documentação foi entregue na Subchefia de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais. 

 
Saudações Sindicais! 
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“TENHA ORGULHO DE SER TÉCNICO INDUSTRIAL, VALORIZE SUA PROFISSÃO”. 

“MOSTRE UNIÃO E FORÇA DA NOSSA CATEGORIA, FILIANDO-SE AO TEU SINDICATO”. 
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