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O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), em
pronunciamento à TV Câ-
mara, afirmou que espera
sensibilidade da Agência
NacionaldeEnergiaElétri-
ca(Aneel)edasdistribuido-
ras para que possam redu-
zir as tarifas de energia. Li-
ra se reuniu comoministro
deMinas e Energia, Adolfo
Sachsida, e parlamentares
para discutir o reajuste da
conta de luz e o projeto de
decreto legislativo que sus-
taessesaumentos.
“Esperamos uma respos-

tabastante curtapara aCâ-
mara poder discutir dentro
do plenário a solução desse
problema. Espero que ve-

nha da sensibilidade da
Aneel edasdistribuidoras”,
disse Lira, acrescentando
quediversosdeputadospar-
ticiparamontem.
“Esperamosque até o fim

do dia (de ontem) possa-
mos ter um encaminha-
mento das discussões que
ocorrerão nas comissões
permanentes”, afirmou.
Atéofechamentodestaedi-
ção, nada tinha sido divul-
gadopelaAgênciaCâmara.
“Tivemos uma reunião

bastanteprodutiva,ominis-
trovaisereunircomasdistri-
buidorasecomaAneelpara
buscaruma saída equilibra-
da.Apesardesercontratual,
esseaumentopodesermini-
mizado”,adiantouLira.

No começodomês, o ple-
nário aprovouurgência pa-
ra o Projeto de Decreto Le-
gislativo (PDL) 94/22, que
suspende o reajuste tari-
fário anual de 2022. Lira já
havia dito que os contratos
precisam ser obedecidos,
mas podem ser discutidos
para que esse aumento seja
esclarecido.
A proposta, embora seja

sobreoaumentodas tarifas

da Enel, no Ceará, vai ser
discutida no plenário para
valer para todos os aumen-
tosconcedidosnoPaís.

POSIÇÃODESACHSIDA

Contrário a articulações no
Congresso para suspender
novosaumentosnas tarifas
de energia autorizados pe-
la Aneel, Sachsida sugeriu
ontem em reunião com Li-
ra que recursos da

privatização da Eletrobras
podem ser uma alternativa
para abater a alta na conta
de luz. Ele também disse
que poderiam ser usados
créditos do PIS/Cofins pa-
raamortizaras tarifas.
De acordo com partici-

pantes do encontro, a con-
versasedeuemtom“amigá-
vel”,mas parlamentares fa-
laram em falta de soluções
“concretas”, apesar das hi-

póteses apresentadaspelo
ministro.
OpresidenteJairBolso-

naro cobra a redução das
tarifas de energia. Ele
chegou a prometer 20%
de queda na conta de luz,
mas, com os reajustes
programados das distri-
buidoras, a queda deve
ficar em torno de 6%.
(Agência Câmara e
EstadãoConteúdo)

Torres de transmissão de Furnas em Capitólio (MG): governo é contra articulação da Câmara que busca suspender reajustes em todo o País
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