CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão de Minas e Energia

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REQUERIMENTO N°

DE 2019.

Requer seja convidado o Senhor Joaquim Silva e
Luna, Diretor-Geral Brasileiro da ITAIPU Binacional,
para prestar esclarecimentos acerca do tema “Ata
Bilateral Relativa à Contratação de Potência da Usina
Hidrelétrica de Itaipu, firmada entre Brasil e Paraguai,
em 24 de maio de 2019. ”

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o
plenário desta comissão, seja convidado o Senhor Joaquim Silva e Luna, Diretor-Geral
Brasileiro da Itaipu Binacional, para prestar esclarecimentos acerca do tema “Ata
Bilateral Relativa à Contratação de Potência da Usina Hidrelétrica de Itaipu, firmada entre
Brasil e Paraguai, em 24 de maio de 2019”.

JUSTIFICAÇÃO

*CD199418123576*

Nos últimos dias, a sociedade brasileira foi surpreendida pelos
graves acontecimentos que vêm se desenrolando na República do Paraguai, nosso vizinho

e sócio histórico do Brasil no Mercosul, em virtude de um acordo que revisa a

comercialização da energia contratada por aquele país junto à Itaipu Binacional. O
documento, assinado sem divulgação à opinião pública pelos governos de Brasil e
Paraguai, foi tornado público apenas dois meses após sua assinatura.
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A revelação da existência do acordo levou o chanceler paraguaio, o
presidente de Itaipu e outros dois funcionários de alto escalão a renunciarem.
Independentemente das razões que levaram a tal revisão, parece-nos inegável que o novo
acordo vem produzindo consequências negativas graves na República do Paraguai. Além
da demissão de altas autoridades paraguaias, o novo acordo enseja, agora, um pedido de
impeachment do atual presidente da República do Paraguai, Sr. Mario Abdo Benítez.
Obviamente, essa crise política e o clamor popular produzido pelo
acordo, amplamente rejeitado pela opinião pública paraguaia, tendem a prejudicar as
relações bilaterais Brasil/Paraguai, com prejuízos sensíveis aos interesses brasileiros. Vale
ressaltar ainda que a usina binacional de Itaipu é hoje uma das principais fornecedoras de
energia elétrica no Brasil, respondendo por cerca de 15% do total da consumido em nosso
país.
Agrava esse quadro o fato de que o acordo relativo à revisão da
potência contratada foi conduzido por supostos representantes de interesses de altas
autoridades do Brasil e negociado sob inexplicável sigilo, o que lança dúvidas até sobre a
lisura das negociações.
Portanto, é fundamental que tenhamos clareza sobre as intenções
do governo federal com relação ao tema, principalmente em vista da futura renovação do
Tratado Binacional de Itaipu.
Por essas razões, apresentamos o presente requerimento.

de agosto de 2019.

Carlos Zarattini – PT/SP
Deputado Federal
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Sala da Comissão, em

