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APRESENTAÇÃO

A priVatizaÇa() de empresas publicas vem sendo objeto de ifltefl-
SOS debates cm todo o País. Maiores proporções alcançam esses deba-
tes, quando a empresa em questão é a Ccmig, que, por sua trajetória
de modernização, tornou-se sinónimo do progresso e da independên-
cia de Minas no Setor energético. Em que pesem aos desafios da deman-
da sempre crescente por energia e da complexidade de sua administra-
ção, a Cemig é, sem dúvida, um dos grandes orgulhos dos mineiros.

Desenha-se o impasse, quando surge urna proposta de
desverticalização, o que significa sua divisão em quatro diferentes
empresas, de acordo com suas atividades básicas: geração, produção,
distribuição e comercialização de energia elétrica.

A medida - defendida pelos proponentes como um imperativo
para atender à necessidade de maior controle, maior transparência e
maior possibilidade de atrair investimentos - encontra veemente opo-
sição por parte dos que nela vêm o primeiro passo para a privatização,
para a dilapidação do patrimônio público, para a possibilidade do au-
rncnt() do preço das tarifas e da queda na qualidade dos serviços.

em meio a essa acirrada polêmica, que a Assembléia Legislativa
cio lstado de Minas Gerais abre mais urna vez suas portas e reúne
personalidades expressivas, vinculadas ao setor, para um grande debate
que abrange OS aspectos j urídicos, técnicos, políticos, econômicos e
Sociais que envolvem a questão.

Com a presente publicação - que reúne as palestras proferidas no
Ciclo de Debate Desverticalização da Cemig, realizado no dia 15 de
março de 200 1, bem como os debates que a elas se seguiram -, a Assem-
bléia espera estar contribuindo para a análise do contexto e para as
decisões que venham a ser tomadas sobre a matéria.

Deputado Antônio Júlio
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Deputado Antônio Júlio
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

A realização (leste ciclo coincide com o recebimento por esta Casa
de duas proposições enviadas pelo Poder Executivo: a primeira é uma
proposta de emenda à Constituição do lstado, que estabelece, entre
outros requisitos, a exigência de referendo popular para alienação (1C

empresas publicas; a segunda é um projeto> de lei que vem cm cumpri-
mento a compromisso assumido com a União pela administração ante-
rior de desmembrar a (;emig em quatro empresas distintas.

Poderia parecer contraditório o envio simultâneo das duas pro-
postas, mas fl() é bem assim. Afinal, a emenda à Constituição evitaria,
futuramente, as conseqüências de um projeto) agora apresentado exclu-
sivamente para atender a obrigação jurídica. há que examinar ambos
sob a ótica específica, mas igualmente isenta. l o que pretendemos
fazer durante sua tramitação nesta Assembléia, e, para tanto, o ciclo de
debates ora aberto irá fornecer-nos bons subsídios.

1 ,,' ressaltar que não estamos gratuitamente predispos-
tos quanto à cisão da Cemig. Pessoalmente, nunca concordamos com a
alienação de 33% do capital da empresa a um grupo privado. Mais ain-
da: rejeitamos o acordo de acionistas, que havia transferido ao sócio
privado o controle da organização. Isso porque sempre entendemos
haver setores em que a atuação empresarial cio lsiado é estratégica e
indispensável.

Com esse pressuposto, abrimos o encontro de hoje, embora a res-
ponsabilidade parlamentar nos deixe abertos ao reexame da questão.
Existem argumentos, sobretudo de ordem jurídica e sócio-econômica,
contrários à desverticalização da Cemig. Juridicamente, por exemplo,
salta aos olhos que o contrato celebrado entre o U.stado e a ANEUIL é
inconstitucional, já que não foi precedido de autorização legislativa.
Economicamente, a cisão proposta vem opor-se à moderna tendência
verificada no mundo empresarial: as fusões se sucedem como) forma de
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obter eficiência, cjuah(ladc e racionalização de Custos. Ja soeiahnente,
imagina-se um impacto sobre os usuarios com a operação fragmen tu la
em geração, transmissão e distribuição. Vamos ter atiniento de tarifas e
baixa de eficiencia tios serviços prestados.

Dizer, portanto, da opc rtunidade desse ciclo) de debates será des-
necessário. Reiteramos apenas &iue á cisão da empresa é a primeira eta-

pa (10) processo de priVatizíiçáo) total.
Quanto ao programa prii1tiz1ntc do governo federal, vamos trans

crever recente afirmação do respeitado jornalista i lCh() (;ás1)Iri, cujas

palavras nos iflqUici;lftt e nos reforçam a toniaola de posição: \s levian-

dades cometidas durante o proces'o o de priVatizaça() do património)
publico levaram o presidente da Republica a viver assombrado pulo
risco de uma CPI, que, além de necessária, é inevitável.

1m nome da Assem	Legislativa,egisIativa, apresentamos boas-vindas e
flo >550>5 '	( )S de um 1)011) trabalho.
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Deputado Alberto Pinto Coelho
- °- Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

- Coordenador dos debates sobre a Desverticalização cia Cemig

No ultimo dia quinze do mês de março, a Assembléia 1 .egislativa
cio kstaci() de Minas Gerais, promoveu o Ciclo de 1)ebates
I)esverticalização da Cemig, que reuniu nomes dos mais expressivos,
ligados ao setor.

Com esta inclativa, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais pretende dar uma contribuição para enriquecer os debates que
serão desenvolvidos nesta Casa, por ocasião cia tramitação de duas pro-
posições de autoria cio Governador Itamar Franco: a PEC 50/2001 e o
PI, 1422, de 2001. A primeira altera a redação do art. 14 da Constitui-
ção do Estado e estabelece a exigência de lei complementar e de refe-
rendo popular para a desestatização da Cemig e da Copasa. A segunda
dá nova redação ao art. 2 cia Lei 8655, de 19 de setembro de 1984,
alterado pela Lei 12653, de 23 de outubro de 1997 e estabelece que OS

sistemas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia serão desenvolvidos e explorados diretamente pela Cemig ou
através de empresas subsidiárias integrais.

Por força de um contrato celebrado entre o governo anterior e a
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANI-LEL, a Cemig deverá ser
desverticalizada, o que significa promover sua divisão em quatro dife-
rentes empresas, de acordo com suas atividades básicas: geração, trans-
missão, distribuição e comercialização de energia elétrica.

A desverticalização, conforme está prevista no citado acordo, para
muitos coloca a Ccmig, inevitavelmente, flOS trilhos da privatizaçao.
Para a ANEFLL é possível implantá-la, mantendo a empresa estatal.

Portanto, esta Casa, mais uma vez, será o palco de uma decisão
histórica, que poderá mudar os rumos e o conceito cia privatizaça() cio
set( )r elétricO em nosso País.
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A Ccnug, hoje, e um exemplo) de empresa eficiente, competitiva,
que presta importantes serviços sociais, dispõe de recursos e reeehe, a
todo momento, propostas de investidores e de parcerias com a iniciati-
va privada, características estas reconhecidas mundialmente. ( om a
desverticalizaçio, terá um acréscimo em sua carga tributaria da ordem
de RS 63 bilhões, contorme cálculos que apresenta.

A AN lI l condiciona o sucesso de sua proposta à expectativa de
uma reforma tributaria ou a uma modi ficaçao na maneira de tributa-
ção da energia elétrica. Por outro lado, temos exemplos mal sucedidos
de (kSVertiCaliZtÇaO, como é (1 caso da Califórnia, flOS U.stados t mudos,

Todos esses fatores imputam a esta Casa e a nós, parlamentares, o
compromisso de ira t armos a matéria de turma transparente e
esclarecedora para a opinião) publica, em que, afinal, se rcspalulam as
nossas decisões.

( ) Legislativo mineiro, uma vez mais, saberá agir com indepen-
dência e equilíbrio, preservando, acima de tudo), o bem público e refe-
rendando) aquela proposta que, a despeito dc quaisquer interesses, pre-
serve (1 alto paoIrao tios serviços e a mi )dernidadc, que colocam a Cemig
na vil rinc mundial das companhias cio setor energético.
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Cláudio Girardi
Procurador-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

E bastante nobre que a sociedade esteja presente nas mudanças
que se propõem nas instituições do Estado. Isso demonstra que ela está
vigilante, o que enaltece o debate.

(;ostaria de fazer urna breve retrospectiva, para que se possa me-
lhor compreender essa questão da desverticalização da empresa de ele-
tricidade do Estado. O setor elétrico brasileiro, em sua parte jurídica, é
marcado por duas normas essenciais: uma é o Código de Aguas, que
data de 1934, que veio estabelecer, com muita clareza, quais OS papéis
de um concessionário de serviço público, no caso, a empresa de Minas
Gerais, a Cemig, e qual o papel de um alto produtor de energia elétri-
ca, urna indústria que gerasse energia para ser consumida em suas pró-
prias instalações. Apenas recentemente esse Código vem sendo muda-
do com mais profundidade.

A outra norma é a Lei Maior do País, a Constituição Federal de
1988, que, em seu art. 165, ao prever a obrigatoriedade de concessão
para outorga de licitação e de concessão de serviços públicos, começou
a abrir todos OS serviços públicos no Brasil. A Constituição é, portan-
to, o outro marco histórico, pelo qual a sociedade, as indústrias e OS

empresários que desejavam investir nos setores públicos passaram a ter
oportunidade ele fazê-lo, urna vez que a impôs a figura da licitação
pública para a outorga dessas concessões.

lsse dispositivo constitucional não vem sem motivação maior.
Está atrelado a outros dispositivos da própria Constituição cm que o
legislador constituinte, em nível federal, estabeleceu para o Estado uma
opção em relação à economia: o Fstado (leve manter-se na economia
somente em caso de relevante interesse público ou de segurança nacio-
nal, conforme determinado em lei. Caso contrário, deverá retirar-se da
economia, das atividades econornicas e abrir oportunidade para que OS
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empresários invistam dinheiro nesses setores públicos, O que parece
bastante lógico.

Darei um exemplo: há bem ROUCO tempo, SC uma empresa quises-
se produzir energia elétrica para consumir nas suas próprias instala
ções, o chamado autopo )dutor, primeiramente teria cine perguntar à
concessionária do serviço pul)lic() local se queria ou nao fazer aquele
aproveitamento. Somente se mio interessasse a concessionaria fazer
aquele aproveil a!llCflt() e que 0 itlVeStid( )1 privado gerar a sua
própria energia.

Isso e um contra-senso no mundo moderno, cm cine não há recur-
sos públicos para investir sequer tU )S serviços essenciais. Estamos caii
saclos de ver os )ornais anunciando, os governos informando catrain
do a iniciativa privada. Mas, para isso, é preciso criar legislação que
assegure cine O investimento terá retorno.

UIsse é o no s so papel dentro da área de energia elétrica. Nos úli i
MOS anos, temos procurado aperfeiçoar a legislação, com o objetivo de
atrair os investimentos e fazer com que a populaçao não venha a sofrer
falta de energia. UIssa urna luta sem tréguas.

( )m() OS senhores eSta() aCOmpaflhulnd() pelos )mais, OS reserva-
torios de energia elétrica estão em estado bastante critico de acumula-
ção de água, e as chuvas têm si(l() escassas - o atual índice médio dc
chuvas é dos mais baixos da historia do Pais, pelo menoS nos últimos
50 anos -, o que tem preocupado o governo, que é responsável pela
geração de energia elétrica. Assim, quando o governo transfere para a
iniciativa privada a responsabilidade dc gerar a energia elétrica, ou seja,
de prestar um serviço que, de acordo com a Constituição Fe(ieral, a ele
competia, deve estabelecer regras que possam atrair os investidores.

l claro que, no m )mcnt() em que o governo federal transfere es
SCS encargos que lhe sito próprios para a iniciativa privada - que vat
prcstá los em seu nome -, deve também ter um órgão regulador e
fiscalizador juc possa dar dOS consumidores de energia elétrica a garan-
tia de que terão um serviço de qualidade.

1`(>t assim que, na área de energia, o governo criou a Agência Na-
cional dc Energia Elétrica - AN 1 i l . -, que hoje estamos representan-
do, que, a exemplo das nutras agências criadas pelo governo federal,
corno a Agência Naci mal de Tclec municações e a Agência Nacional
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do 
petróleo, deve exercer um papel que realmente dê segurança à soci-

edade de modo geral, segurança aos investidores e segurança da quali-
dade do fornecimento do serviço público aos uSuáriOS finais. Esse é o
flOSSO papel, e estamos fazendo tudo para cumpri-lo da melhor manei-
ra possível, porque é flOSSO dever fazê-lo.

A Agência tcrn três áreas de fiscalização: urna relativa ao serviço;
outra, à parte contábil e financeira, cujo representante, cir. Romeu,
está presente; e outra à geração.

Gostaria de informar aos senhores que a ANEEL, em seus três
anos de existência - pois começou a funcionar em dezembro de 1997,
conseguiu fiscalizar 100 das empresas de energia elétrica flO Brasil.

Jamais, em todos os anos, um órLa() fiscalizador conseguiu tal fei-
to. I- não somos S() nós, na Agência; ternos feito convênios com uni-
versidades, que estão atuando conosco no trabalho de fiscalização para
manter um serviço adequado à sociedade. Também temos utilizado as
agências estaduais - que estão sendo criadas por lei -, que celebram
com a i\NEEI. um convênio de delegação, para que possam atuar fio

respectivo Estado, fiscalizando o serviço de energia elétrica e outro
serviço que o Estado a elas confira. E essas agências devem ter normas
rigorosas e consistentes, além de sanções -3/4 porque a obrigação, sem
sanção, seria nula 3/4 e, sempre que possível e necessário, delas temos
lançado mão.

Especificamente cm relação à desvcrticalização da Cemig, o Esta-
do Federal, por meio da Lei n" 9.648, de 27/05/98, sancionada pelo
presidente da República, mas votada e aprovada pelo Congresso Naci-
onal, instituiu no Brasil um novo modelo para o setor elétrico; um
modelo cujo mote é a competição.

Dentro do novo modelo, temos quatro atividades básicas: gera-
ção, produção e distribuição de energia elétrica aos usuários, além da
nova atividade de comercialização. Temos, então, como atividades re-
guladas, a distribuição de energia elétrica, em que lemos todas as regras
da qualidade desse serviço público prestado ao usuário, e o serviço de
transmissão de energia elétrica, que, cia mesma forma, tem preços re-
gulados. Já a geração de energia elétrica, com as usinas hidráulicas, tér-
micas ou alternativas - a energia cólica, principalmente, que já vem
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tendo bastante aproveitamento no País - e a comercialização de ener-
gia elétrica são atividades livres, competitivas.

P1 )r que, cntàt , esse m( )ckl() novo, aprovado p r leis federais, pelo
Congreso Nacional, traz a necessidade dessa Separação de atividades?
No mocHo que teilios ho j e, da verticalização, a ( ;cmig produz., trans-
mite e distribui energia; faz as três atividades na mesma empresa.

Sc o novo modelo traz essa proposta de desverticalização é porque
não é P ( )sSivel (itc urna atividade competitiva, coflu a geraç ), COilVi-

va com uma regulada, como a distrihulça ; ou outra atividade compe-
titiva, corno a comercialização conviva com as atividades reguladas cia
distribuição e da transmissà de energia elétrica.

Isso ) é fácil de ser entendido: precisamos de transparência nos cus-
tos operacionais dessas atividades; fla() pudemos permitir que urna ati-
vidade de caráter C( )rnpctiti\-c conviva com urna regulada, que tenha
preços regulados - pagos pelo usuário de energia -, de forma que esta
possa ser contaminada por aquela.

Não há como termos segurança tio controle da hscalizaça() desses
custos ' peraci(nais, quando essas atividades Sal) feitas em Coi1)Uflto.
lssa é a necessidade da separação da Cemig, com a criação ele urna
empresa ele geração, urna de distribuição, uma de transmissão e urna de
comercialização de energia elétrica. E isso não é algo s( para este Esta-
d o.

Esiamnos cm um debate, em Minas Gerais, falando sobre a conces-
sionária ( mas esse pn hlcma é naci( naI. ( )ui r)s l-stados á estão
fazendo essas separações. Podemos citar como exemplo o 1 stacio) de
São Paulo, flOSSO vizinho, cine já fez todo esse trabalho de cisão empre-
sarial e onde, aliás, segmentaram as próprias empresas - é claro cicie ali
houve também outra finalidade.

(on'io percebi que há no folheto peh ) menos curta sinalização cm
termos ele privatização, aprovo.-ito para dizei' qUC flíli) compete 1 ANFI1
falar sobre esse assunto. Somos uni 'ugão de controle, que regula o
serviço e fiscaliza as atividades das empresas de energia elétrica; a
privatmz:ição está em outras esferas. E que fique claro para todos ejUC,

sendo a (;cmnig uma empresa do 1 Lstado - que é (lUCi1i detém o controle
da (;cm)lig -, ele tem soberania para decidir sobre a privai ização da
e ni p r es; 1.
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listamos aqui para, com transparência, tentar esclarecê-los so-
bre a necessidade cia segmentação das atividades de geração, transmis-
são, distribuição e comercialização, uma vez que há atividades regu-
ladas, que têm tarifas estabelecidas pela ANIEL, e atividades livres.
E essa liberdade tem uma motivação muito grande: possibilitar a atra-
ção ) cio investidor para o serviço público de energia elétrica; para a
sua produção e comercializaçào. Quanto mais investidores tivermos
nesse setor, maior concorrência haverá e, com isso, certamente pode-
rão ser praticados preços mais baixos para OS consumidores de ener-
gia elétrica.

Esse é o raciocínio essencial que gostaria de transmitir aos se-
nhores. Nesse novo modelo setorial, aberto à sociedade, os empresá-
rios que quiserem investir para gerar a sua própria energia têm muito
mais liberdade. Hoje, não precisam mais perguntar à concessionária
de seu Estado; basta que se dirijam à ANlIL, façam os estudos de
inventário e a elaboração cio projeto básico e que esse projeto seja
aprovado na i\N 1 1

Temos aberto a legislação. ( ) que até 1995 era 1 50kW - uma
potência ínfima - passou, em 1993, para 10.000k\X' - estou falando
dessa liberdade dos produtores de fazerem suas próprias usinas -; em
1998,  essa lei que introduziu o novo modelo elevou esse limite para
30.()()0kW. Assim, as usinas hidráulicas até 30.000kW poderão ser
feitas, desde que os estudos e os projetos sejam apresentados à AN L'
e sejam por ela aprovados, os interessados pocierao, então, gerar a
sua própria energia.

Nada mais lógico, para o Estado, cio que transferir essa responsa
bilidacie cie geração de energia elétrica à iniciativa privada. Fstamos,
segundo a legislação, promovendo uma abertura que venha dar segu-
rança a esses investidores. Essas aberturas é que permitirarn à pró-
pria Cemig participar de aproveitamentos cm outros estados cia Fe-
deração, o que antes não era possível — só podia fazê-lo dentro de seu
próprio território, o Estado de Minas Gerais.

A Cemig já tem vários consórcios celebrados no Estado, com
empresas de fora ou do próprio Estado, para a geração de energia
elétrica, e também tem participado de várias licitações fora (ic Minas
Gerais, sozinha ou consorciada com outros empresários. 1 vidente
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mente, tem perdido algumas e VCflCRl() outras, CoI1() linhas de trans-
missão, e ate mesmo aproveotamenlos cm potenciais hidráulicos.

Gostaríamos, portanto, de deixar essa mensagem, tranqüilizando
os senhores com relação à desverticalização das atividades (la Cemig;
isS() e urna necessidade, em termos globais, para o País.

1 xi(lcntcmeflte, OS Deputados lerat) O espírito critico para anali-
sar essa lei que aqui está, mas façam - no dentro dessa ótica: de que nao)
haverá prcuízo para o Estado de Minasnas Gerais. Ao contrário, co m essa
separação, a Cernig Se tornara uma empresa mais Competitiva e ISSO)

permitirá que a implantação desse model() do setor elétrico brasileiro>
realmente k seus frutos para Minas Gerais e para toda a sociedade
brasileira.
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Djalma Bastos de Morais
Presidente cia Companhia Energética de Minas Gerais - Ccmig

Farei urna exposição inicial a respeito do problema que nos atinge
diretamente, que é a desverticalização da Cemig. Primeiramente, fare-
mos uma comparação entre OS riscos. Com a empresa integrada, den-
tro de um lucro de "x", pagamos impostos de R5197 bilhões. Quando
ela estiver desverticalizada, vamos pagar R526I bilhões. Evidentemen-
te que o lucro passará de R$471 bilhões R$424 bilhões. A tarifa certa-
mente poderá ter um patamar (te acréscimo de 2,4%, e o papel social
fica inalterado flOS dois casos. Teremos alguns riscos institucionais.

A diminuição do lucro da empresa, mediante o maior pagamento
de impostos, atingirá diretamente não só o acionista, como também as
possíveis reservas da empresa para investimentos. Este é um ponto so-
bre o qual o nosso governador tem batido e ao qual a empresa tem
reagido, mas, OS companheiros da ANFEI, acreditam que haverá van-
tagens, Corno expuseram. Por enquanto, os nossos problemas São OS

custos dos impostos pela desverticalização.
Resumindo: Integrada, ela pagará RS1 97 bilhões de impostos;

dcsverticalizada, pagará R$261 bilhões, uma diferença de aproximada-
mente R$63 bilhões a mais.

Vemos os riscos envolvidos com o não-cumprimento dessa deter-
minação da ANEFI, e desse acordo assinado pelo governo anterior
como muito importantes. O primeiro é a impossibilidade de participa-
ção em licitações por parte da empresa, porque, ao flOS tornarmos
inadimplentes com o órgão regulador, poderemos sofrer algumas san-
ções.

Outro problema é o vencimento antecipado de dívidas e a caduci-
dade de concessões que tenhamos. Quanto ao mercado, estando
inadimplentes com um órgão como a ANElL, teremos algumas difi-
culdades, primeiro, para a aquisição de recurs( >s para Investimento. O
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segundo prol)kma e qtie poderemos ter dificuldade para a r ilagem de
dívidas, que esse ano somam aproximadamente tS8400 bilhões.

\ivalmentea Cernig age de forma monolítica na área de geraçá
transmissào, (lisi ribuiça() e ainda com algumas subsidiarias, a ( asmig e
infovias.

( ) projeto para a dcsverticalizaçao teve origem no governo anteri-
or, através do Contrato de (:OflCC5S() 04/97. (;()\eri1() anterior e Cernii,
ao receber a concessão de mais 3() anos, obrigaram - se a assinar junto a
1\N 1 .l l . esse contrato (te desverttcalizaçao. Os senhores podem ver
todo o contrato, com as assinaturas, entre elas (li) então presidente da
empresa, Carlos llov, e do então governador Eduardo Azeredo.

Nesse contrato, tínhamos separadarnenie uma área de geração, urna
área de transmissão e quatro áreas de distribuição. Ao assumirmos a
empresa, começamos a trabalhar tendo em vista o que considerávamos
um fato consumado e verificamos que esse Conjunto de distribuidoras
era nocivo à empresa. Fizemos, então, nova proposta à í\Nlll , tendo
uma e apenas três grupos distintos na área de geração, trans-
missan e distribuiçao.

1 sse é o fato que temos sobre a mesa, e o assunto o que está sendo
debatido hoje com os senhores. 1 urna questão que ternos (lebarl(l(
com o o UIxecutivo e agora o fazemos com o Legislativo.  Querem )S tra
zer para a sociedade esses problemas, priocipa1tieiite porque nos é
impo sia uma carga mais onerosa de Impostos, o que certamente se re-
fletira em nosso os investimentos e provavelmente no aumento de nos -
sas tarifas.

)tivimos atentamente a exposição dos companheiros da AN El l
e é evidente que ternos um pensamento diferente sobre o que Sa() seto-
res em que a privatização possa ser efetivada.

N ao) é pensamento (Ia empresa e do governador que a energia
elétrica e a siderurgia façam parte do enfoque de privatizaçao. Hoje,
temos alguns empreendimentos com iniciativa privada majoritária. N:
é desverticalização. A nosso ver, haverá maior aporte de recursos. 'lo(o)
dia, batem à tu )ssa porta novos investidores. Dois (te nOSSoS funcioná
rios são graduados no exterior. As propostas de recursos são cada vez
maiores, a juros menores, apesar da crise.
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Evidentemente, nesse mercado globalizado, há urna preocupação
de entrada de dinheiro no Brasil. Mas não ternos tido problema para
aporte de recursos na Cemig. Temos trabalhado com a iniciativa pri
vacla, desde que aqui chegamos, sempre de forma minoritária. Estão
em andamento Porto Estrela e Queimados. Nos próximos dias, talvez
em maio, lançaremos um grande projeto em Aimorés, divisa com o
U.stado do 1 Spírito Santo.

Certamente, cm abril, será anunciado pelo governador um floV()

empreendimento no Vale do Jcc1uitinh< )lIha, a usina 1 rapé. Inicialmen-
te, será anunciada uma primeira fase de acesso à usina. O início das
obras está previsto para janeiro. hstamos desenvolvendo o projeto em
parceria com a iniciativa privada, sempre de forma minoritária, e, corno
afirmei anteriormente, na() temos tido problema de recursos. Temos
recursos que dariam até para Queimados, em Unaí. 15táVatW)S pCfl-
sando em trazer a iniciativa privada. Floje, em face da fartura de recur-
sos de que a Cemig dispõe, provavelmente no empreendimento de
Queimados continuaremos jUnIO com a Companhia Energética de
Brasília.

No que diz respeito à competição, ainda não tivemos qualquer
tipo de problema. Estamos vendendo energia para São Paulo e adquiri-
mos duas hidrelétricas no interior de Santa Catarina. Se isso não fosse
dcsrcgulado, talvez tivéssemos dificuldades. Evidentemente, a empre-
sa tem sido agressiva em seus empreendimentos. Gostaria de informar-
lhes que, até o momento, mesmo agindo monoliticamente, de forma
integrada, não tivemos qualquer problema, ao contrário, tem havido
até excesso de empreendedores querendo estar conosco.

Recentemente, estivemos juntos cm uma concorrência e ganha-
mos Porto Estrela, onde temos um conjunto de grandes empreendedo-
res; a Cemig tem 20%. () companheiro falou que perdemos algumas
concorrências. Desconheço qualquer concorrência em que tenhamos
entrado e perdido.

Ganhamos a construção de um trecho na área de transmissão.
Fstamos prontos a participar de qualquer empreendimento junto à
iniciativa privada. O que nos deixa um pouco preocupados é que o
setor está passando por uma fase complexa. Na imprensa, Já vemos
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sinais de que, C1fl ftituio próximo, ainda este 2tflO, poderemos enfrentar
escassez de energia.

Um tios pontos que ulgamos importante, no que diz respeito à
provável privatização (li) setor, C que a iniciativa privada na()
correspondeu às necessidades do governo.

A ( ;efliig é urna das poucas empresas que investe maciçamente cm
geração. No exterior, questiona-se por que a Cemig não é mais agressi-
va na arca de geração. E. porque na() temos tido folego. Divirjo um
pouco quando se referem à participaça() tio Estado, até porque, flOS

modelos adotados, os investimentos são ) da iniciativa privada. Não há
um investimento do Estado na área de geração; há um invesilmento da
Cemig juntamente com empreendedores. Não temos tido dificuldade.

Acho que o tii idelo implantado pulo governo pode levar o País a
urna série de problemas e, o que é mais grave, à escassez de energia.
governo, que deveria ter investido em novas gerações, investiu na aqui-
sição de usinas existentes. Cons1i dero um erro grave. Os companheiros
de sindicato têm a viSa() de que a finalidade da (lesvcrticalizaça() é, no
futuro, facilitar a privatizaçao.

Talvez seja esse um dos pontos mais considerados pelo sindicato.
( ;OSfUI apenas de reagir um pouco às observaçows tios companheiros
da AN l .1 .. km Minas, não temos o ap inc do 1 stado na empresa, ao
contrario, a empresa tem gerado bons dividendos para o UIstado, tem
atingido suas metas sociais, através de eletrificaçã() rural e urbana. Te-
MOS uirta das maiores concentrações de baixa renda, mas, iiiesmo as-
sim, acredito que nossos acionistas estão satisfeitos.
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Marcelo Correia de Moura Baptista
Coordenador-Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria

Energética de Minas Gerais - Sindieletro

Em primeiro lugar, o que chama a atenção no contrato de conces-
são que já se coloca a questão do soCR) estratégico, com quem o go-
verno do Ustado assinou esse acordo, e que detinha apenas 33%.

A questão da desverticalização estava caminhando junto com a
privatização cia empresa. Naquela época, já se obrigava a três etapas da
desvcrticalização; primeiramente, haveria uma desverticalizaçao ape-
nas contábil. Dariam OS números separados nas áreas de concessão. Foi
concluída cm 31 de dezembro dc 1997, depois de ativos, compromis-
sos contratuais e administrativos até 31 de dezembro (te 1998, também
concluídos.

() representante da AN El l. referiu-se à questão da transparência.
Em primeiro lugar, para cada uma das empresas, a transparência já
estaria garantida nesses dois itens. E mais garantida ainda a partir de
1998, depois da criação cio NS, atualmente responsável pela organiza-
ção do sistema.

Não há, portanto, como a Cemig produzir e distribuir energia
sem que a ANILEI tenha completo controle. Na prática, a questão da
transparência, que o representante da ANEEI, aborda, não existe mais.
Existia antes, na assinatura desse contrato. Mas hoje, depois da criação
cio NS, deixou de ser uma exigência prática. Em primeiro lugar, isso é
um contrato (te concessão. Não existe lei no Brasil que obrigue as em-
presas a se dividirem. Existe um projeto que ainda não foi votado.

Essa cláusula terceira fere o princípio cia legalidade. O administra-
dor público não pode fazer o que nao está previsto em lei. A Assem-
bléia Legislativa foi ultrajada no momento em que é responsável, con-
forme o art. 14 da Constituição estadual, por fazer essa divisão. Se a
Assembléia não fizer, essa cláusula é nula. Portanto, não cabe nenhu-
ma punição do órgão regulador, porque não está baseado em nenhuma
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lei. Peh) Contrario, o governo na(> pode fazer isso sem a lei. 1 ntao,
governo de Itamar encaminhou urna lei para a Assembléia, que espera
mos que na() seja aprovada. ;\ seguir, demonstraremos OS prejuízo
que a desverticalização traria.

1;.m primeiro lugar, está a perda cia eficiência. ( ) dr. Luiz Cláudio,
do ( OflSelho) da ( cmig, que foi presidente de Uimi:v, j á dizia davanta-
gem competitiva da Ccii lig, que CO )ordena as três etapas do pn )cesso de
energia elétrica, fundamental para se ganhar cficiéncia. Essa já é uma
Pratica que vem acontecendo no Brasil.

As empresas de distribuição que foram privatizadas estão, o tctli
p° todo, Comprando ativos dc geração, procurando se verticalizar, pro
curando ganhar a eficiência que a Cemig estaria perdendo nn essa
divisão. ( ) governo copio )U esse nu )delo da Inglaterra, onde, atualmen
te, vem ocorrendo uma reverticalização, até porque todo mundo quer
ganhar em eficiência.

A segunda questão é a desvalorização do patrimonio publico. As
três empresas separadas fl() lerão o mcrno valor da Cernig
integralizada. A Copel, que o g verno quer vender, não aceita dividir.
() governo federal está estudando como vender Furnas integralizada,
portItic sabe do prejuízo> ao se dividir a empresa. Chamo a atenção para
o fato de que estaremos perdend() nosso patrimonio público por urna
exigência ilegal do contraio de concessão. ( ) dr. Djalma referiu-se muit(
bem ao esforço da Cemig, j unto à iniciativa privada, para garantir o
desenvolvimento sócio • econômico em no )ss( Estad().

Temos vários exemplos, co meçando 1)(>í- Igarapava. Não é neces-
sário dividir a Cemig para fazer o que, há 48 anos, temos feito) muito)
bem. 1 o fazerno s juntamente com a iniciativa privada. Na verdade, a
Ccmtg pronio\d isso, na medida que chama a inicial iva privada para
compor esses projetos de desenvolvimento do Estado. Construiu-se
dessa forma e, certanienie, enxergando as três áreas contínuas, terá
condições de fazer muito) melhor do que se enxergasse de maneira se-
parada.

Quanto ao atendimento social, é claro que uma empresa que for
desvertiealizada - e existem alguns créditos próprios como lumiar, luz
real, fi >ratn vátio o.,	'alile alguns anos - tem um fôlego em lo rno da
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distribuição. Dificilmente teria isso para a transmissão, e para a ques-
tão maior de geração.

Os problemas que afligem o norte de Minas e algumas áreas cio
Estado são de geração e de transmissão, não só de distribuição. Certa-
mente, se essas empresas estivessem separadas, seria mais difícil conse-
guir levar a cabo programas fundamentais para o atendimento a popu-
lações carentes ou distantes, que ficariam prejudicadas.

Hoje a Cemig fala na construção de Irapé, que talvez não tenha
esse retorno econômico que OS SÓCIOS e a iniciativa privada esperam. F
no esforço do governo do lsta(li), da Cemig e da empresa privada que
certamente estaremos construindo um pólo importante para o desen-
volvimento do Vale do Jequitinhonha.

O Custo de transação, segundo a Cemig, é de R$63 bilhões por
ano de prejuízo, com o aumento de contribuições e taxas de impostos.
Pela conta que tínhamos feito, o aumento era maior e chegaria a R532()
bilhões por ano. () I)IEESE tIOS fez essa conta, apontando cerca de 8%
de aumento. Tudo isso seria repassado às tarifas.

Outra questão fundamental para nos, trabalhadores da Ccmig, é a
tecnologia e a soberania. A Cemig é famosa em Minas, no Brasil e no
mundo. Ganha vários contratos de consultoria internacional. A maior
parte das grandes figuras do setor elétrico cio País saíram da empresa. E
uma das empresas mais antigas. Temos grande possibilidade de manter
alternativas energéticas, porque a Cemig tem um largo estudo produ-
zido nas áreas de energia solar, cólica e cm biomassa.

Tudo iSSO ficaria impedido com a divisão cia empresa. lissa área
não agrega, de imediato, nenhum valor à empresa. Isso ficaria preso à
distribuição? A geração? Ficaria dividida? Onde estaria essa área de
estudo, que é fundamental? i\ capacidade técnica de pesquisas é funda-
mental.

(;abe ressaltar que os sócios estrangeiros que assinaram o acordo
de acionistas e que também assinaram o contrato de concessão não
colocaram uma vírgula, conforme a CPI ficou de comprovar, para
melhorar ou trazer tecnologia ao nosso País.

Vou detalhar os investimentos e começarei com uma provocação
à ANUAL sobre as tarifas. () primeiro marco regulatório de que se fala
na i\NIlL é que antigamente as tarifas se baseavam nos custos e, na
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Pratica, ) governo federal, na ditadura, utilizava-se das estatais para
conter a inflação. Isso iia é novidade.

Com a mudança desse marco regulatorio, o resultado é que as
tarifas estão sendo plancjults para garantir retorno e para que os Inves-
timentos privados possam vir. Há urna pequena série de 1997 até ju-
nho de 2000, lá iitie houve um atraso na implantação, em que veiws o
reajuste médio da energia da Ceniii em 55" contra urna Inflação de
INPC de 15%o, no mesmo período.

Todo esse ganho em tarifas é para ser aplicado em ilivestimetil()s.
) reajuste está ali e é garantido no próprio contrato de concessão. 1 sse

reajuste garantido baseia-se em custos fixos pelo IGPI)l, em custos va-
riáveis pelo l( ; PM (;iasi >5 fixos como itaipu seriampor um preço
apresentado pela ( ;ernig, o que pode acontecer na alta do dólar. Isso
fará com que este ano a Cemig apresente uni aumento entre 15'`, a 1
contra uma inflação cm torno de 6"/,. Toda empresa de energia elétrica
tem garantida a tarifa, no mínimo, como a inflação, ou, acima dela,
comi acontece nos setores comercial, residencial, rural e industrial.

1 xplica-se por que aumentou-se tanto a tarifa residencial. 1)cvc-se
ressaltar que a Ccmig é a única empresa que mantém, ciii algum nível
aceitável, o numero de consumidores cadastrados com baixa renda, o
que deve estar cm torno de 80() mil. No Piauí existem 500 famílias
cadastradas com baixa renda. E inadmissível imaginar que no Piauí
existam 500 íituílias de baixa renda, enquanto em Minas Gerais exis-
tam 800 mil. l-sse é o reflexo da política que a ,\NEI1 impõe. Como
a Cemig é estatal, ainda se mantém isso.

Destaco a situação das tarifas niru1 entrar na questão dos investi-
mentos feitos pela ( :emig, destacando o que esta realizado e o (]Ue esta
previsto. 1)e 1994 a 2000 dá uma média de R,S525 bilhões por ano de
investimentos. l. a empresa que mais investe ciii Minas Gerais.

A AN [El. diz que toda essa motliticaçào fi para trazer investi-
menti s da iniciativa privada, mas é uma grande inverdade. Os investi-
mentos, segundo balanços da Ccmig, estão colocados. A Ceniig é a
empresa que mais investe em Minas ( erais. No tempo em que estive-
mo ,, no (;onselho de Administraçao da Ccmig, todos os investimentos
em geração foram votados contra os v> >tos dos SÓCi0S. 1 les votaram
contra, até porque os investimentos da iniciativa privada deveriam ser
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feitos através de financiamento do próprio BNDES. Com o dinheiro
da empresa não se teria feito nada.

É fundamental ver que se não tivesse aquilo, estaríamos assistindo
à remessa de lucros para ao exterior. Essa é a política que a i\NEEL se
nega a ver. Compraram um ativo com dinheiro público e estão espe-
rando pagar esses ativos através de dividendos. Esses investimentos
não existem cm outros locais do País, a não ser onde existe estatal. E o
contrário do que está sendo feito.

Nesse investimento é fundamental entender que a Ccmig integra-
da pega investimentos de uma área e coloca em outra. Isso acontece,
por exemplo, no caso de Queimados, que é um investimento que tem
uma atratividade um ROUCO menor. Se compararmos, primeiro, corn a
necessidade da região, veremos que, agora, a necessidade da região de
Unaí, Paracatu é de investimentos pesados na agricultura, principal-
mente em irrigação.

Se há necessidade de distribuição, e existem recursos em outra
conta - por exemplo, para levar energia através de linhas de transmis-
são, em torno de R$5() milhões, ou um investimento de geração, como
no caso de Queimados -, a conclusão será de que esse investimento é
muito bom para o Estado de Minas. E um investimento que tem toda
essa facilidade na empresa integralizada.

Numa empresa privada, OU dividida, certamente, não teríamos
OS mesmos recursos. Cada um estaria puxando recursos para sua neces-
sidade, sem solucionar os problemas. i o que tem acontecido no Bra-
sil, de maneira geral.

Ontem, na Gazeta Mercantil, saiu uma matéria sobre a Light.
Quando essa empresa era estatal, sua distribuição de dividendos era de
47°/. Passou para 98% depois da privatização. Então, onde está o in-
vestimento privado que o governo, através daquelas tarifas, estava ga-
rantindo? Arrancar o dinheiro na conta de luz, ela arrancou, mas
transformá-lo em investimentos, não transformou. Esta é a verdade da
iniciativa privada.

Estivemos também com o presidente da Federação Nacional dos
tJrbanitários - FNU, e ele nos relatou que, por causa da 1 .ight, até os
postes estão sendo importados do Chile. () investimento da Cemig
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que é feito cm Minas Gerais, agrega aqui, certamente, muito mais do
que O emprego dos eletricitários, muito mais do (1UC OS empregos dire-
tos, porque agrega na indústria e no desenvolvimento do Estado. Se ela

r privatizada, sabemos onde irá parar.
Parece ate (IIIC a adivinhei o que OS representantes AN i i 1. iriam

dizer. Os investimentos da Cemig entre 1994 e 2()() tiveram em sua
origem 47" (lC capital próprio. ;\ tarifa que está sendo arrancada lá
atrás, principalmente de área residencial, está garantindo o investimento.

maioria dos consumidores - 21% -, faz contrato de pré-venda. ()ti
seja, esse também é um dinheiro ela Cemig, porque ela vendeu a ener-
gia antecipadamente, para aplicar. Isso quer dizer que 78% do volume
investido, daqueles R5525 milhões por ano citie a sociedade paga cm
contas de luz, principalmente em área residencial, está com urna tarifa
extremamente elevada. O residual - 2'V - foi O dinheiro que o 1 'Stad()
de Minas colocou durante todos esses anos. Provavelmente, iSSO ocor-
reu no anel rodoviário ou se refere a algum investimento menor.

Então, a ( :eiiiig (lá R5525 milhões de investimentos ao Fstado, (lá
dividendos e aplica a troco de quase nada. Aí, alguém pode dizer cicie a
S( )ciedade construiu toda a Cemig nesses 48 anos. Mas, depois de tudo
isso, é muito fácil para a ANI-TA, vir aqui e dizer que ela tem que ser
vendida, ou dividida. Vendida para quê? Dividida, para que? \'an( )S

correr o risco de perder tudo?
( ) governo Itamar Franco ) apresenu)u um projeto de lei autori-

zando a criação das subsidiárias integrais, ou seja, promovendo a
cicsverticalizaçao. A Assembléia Legislativa precisa ter independencia
s >hre o coniraiocontraio de concessão, em relação tano ao Hxecutivo quanto
ao Judiciario, para entender essa questão e exercer a sua s )l)erailia.
Precisa guiar-se pelos interesses do governo e do povo de Minas (e-
rais, protegendo o patrini()nio público.

A opinião do Sindicato é que a Assembléia precisa dar um passo
adiante e votar contra essa dcsverticalizaçao. Nos não vemos legalida-
de nenhuma na desverticaltzaçao. 1 la é ilegal e inconstitucional.

( ) projeto de emenda à Constituição que o governo mandou visa
conseguir que a dcsestatização da Ccmig e da Copasa sejam precedidas,
primeiro, por urna lei complementar, que exige um quórum qualifica-
(1(> e, na seqüência, um referendo popular. Na Ccmig corno tia ( opasa,
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existe a questão da água. No milênio que se inicia, a água será o mineral
mais disputado.

A Assembléia e o governo de Minas, bem como toda a sociedade,
precisam encarar o problema. Minas Gerais é a caixa d'água do País.
Aqui, estão as reservas de água mais importantes para a geração de
energia. Estão aqui as nascentes do-,mais importantes rios do País e
acho que isso precisa ser preservado.

Considero extremamente correta a colocação (lesta forma: tem de
partir de Minas a coragem e a responsabilidade de manutenção dessa
riqueza, que é nossa e do Brasil inteiro. Esse é o marco que precisamos
para a campanha contra a privatização de Furnas, da Chesf, da
Elctronorte ou da Copcl. Esta é a importância da proposta de emenda
à Constituição que o governo está enviando. E uma alegria para nós
participar deste processo.

A última questão a ser colocada é Sobre a Califórnia. Queremos
lembrar que ali, apesar dc tudo o que o representante da ANEEL disse,
o governo do Estado mais rico dos Estados lnidos inverteu a
desverticatização exatamente pelos apagões que ocorreram. Imaginem
o que não ocorrerá no Brasil. E. lá, a energia é térmica. Aqui, certamen-
te, a escassez que iremos sofrer será de energia elétrica e de água.
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Romeu Donizete Rufino
Superintendente de FiscaIizaço Econômica e Financeira da ANEEL

Fntoc1uemos o tema central desta reunião: a desverticalização. É
preocupante o eventual custo adicional na parte tributária cm decor-
rência da desverticalização. 1 lá dois grandes conjuntos de tributos: OS

que incidem sobre receita e os que incidem sobre resultado.
Em tese, os tributos que incidem sobre receita, na medida em que

há a desverticalização, sofrem acréscimo na sua base. É o efeito casca-
ta. Aqui se enquadram, especificamente, o COFINS e o PIS/PASEP.

1,'m todos os projetos de reforma tributária que conheço está pre-
vista a extinção dessa forma de tributar. Ainda que não seja concluído
o projeto de reforma tributaria, há uma ação de que a AN 1EL está
participando - até porque, se essa ação não for levada a efeito,
inviabilizará o mercado atacadista de energia -, que é um modelo pare-
cido com o que já fez o segmento de petróleo. Trata-se de deslocar o
momento) da tributação para apenas uma das pontas da cadeia de
faturamento: ou da geração ou da venda ao consumidor.

Depois de entendimentos com a Receita Federal, podemos dizer
que está bem encaminhada a adoção de modelo similar ao que já está
valendo, há algum tempo, para o petróleo e outros segmentos.

Como não conheço os estudos feitos pela Ccmig e pelo sindicato,
não tenho como fazer uma avaliação sobre os possíveis efeitos, mas fl()

caso dos dois tributos que, imagino, sejam o objeto do estudo, temos
horizonte relativamente curto para resolver a questão. Nossa expecta-
tiva é pela reforma tributária ou pela modificação na maneira de tribu-
tar a energia elétrica.

1 loje, o modelo tem duas formas de pôr preço na energia elétrica.
Uma é a parte competitiva, que é o segmento de geração e
comercialização, e a outra é o Serviço público, que tem tarifa.

A desverticalizaçao, a nosso ver, faz sentido, porque não é razoá-
vel conviverem, na mesma empresa, dois regirncs de preço completa-
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mente diferentes. i\ possibilidade de se ter isso apertas com uma sepa-
ração c au íhil não se tem mostrado adequada.

\'ár,a' empresas, até mesmo a ( emig, desde 1998, tem condição)
de assim proceder, porque é obrigatoriedade para todas elas, mas a
prática fla() se mostra suficientemente adequada, porque a barreira en-
tre os diversos segmentos não é tão clara, a ponto de indicar empresas
distintas.

( ) valor da tarifa hoje é um limite. A \NIll ., cumprindo o que
reza o contrato, tem regras claras para reajustar a tarifa e fazer sua
revisão periódica. Quando autoriza um reajuste tarifário, se a empresa
desejar praticar tanta interior à autorizada, tem toda a liberdade de
fazé lo, desde que de maneira uniforme para todas as classes de C >nsu-
midores. A própria (.emig já fez isso. ( ) que não se pode é privilegiar
um e' )iusum iclor em detrinicn tu de outro. 1 stam( )S inteiramente con-
victos de que a AN 1 FI. está trabalhando pelo interesse publico. Te-
mo a preocupação fundamental de que todo o regulamento defenda o
equilíbrio.

Não há continuidade dos serviços, se não há uma remuneração
adequada. 0 que é remuneração adequada? É uma tarifa justa, módica,
mas suficiente para garantir a continuidade da empresa.

A N kE1, no momento da revisa(> tarifária, tem efetivamente
uma pre()cupaçao com esse modelo e permitir - como está escrito no
Cofltr1i() ---1 revisão, com vistas a reposiclonar o equilíbrio economi-
co-finaiiceiro da empresa. ISSO significa que a tarifa poderá subir ou
ser reduzida. \ ' anios revisitar esse equilíbrio, no momento da revisão.
No caso da Ccmig, que está com saúde economicoo financeira, possi -
c1mente vai poder oferecer 11111 espaço maior para dividir com 1) con

sumido r, por OCásiíU) da revisão periódica da tarifa.
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Luiz Pingueili Rosa
Vice-Diretor da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em
Engenharia - COPPE - da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Este Estado encontra-se em urna situação privilegiada, porque seu
governo, desde o primeiro momento, assumiu urna posição contrária à
privatização do setor elétrico. Mesmo em governos de oposição, que
não são partidariamente incluídos no bloco de sustentação do governo
federal, no Congresso ou na participação ) de Ministérios, este governo
teve o importante papel de sinalizar para o problema, até com a inici-
ativa bem-sucedida de retomada do controle da empresa.

Isso motivou uma reação internacional e uma declaração, não
muito feliz, de um alto funcionário do governo federal, em uma entre-
vista concedida fora do Brasil, sobre a Cernig. Era como se a retornada
do controle cia Cemig por parte cio governo de Minas fosse dcsestabilizar
a economia brasileira, ou os investimentos estrangeiros.

Crimi-sc um quadro um pouco catastrófico, completamente
estapafúrdio e desprovido (te qualquer realidade, porque estamos mui-
to bem com o controle estadual da Cemig. 1 o Brasil está tão bem, ou
tão mal, quanto estava.

Até o momento, nat) fomos invadidos pelos mariners, nem há
sinal de desembarque de tropas americanas nas praias brasileiras para a
retomada do controle cia Cemig. Concordo com o último expositor,
no que diz respeito ao papel crucial que essa empresa tem em Minas
Gerais. 1"" um absurdo o que foi a privatização cio setor elétrico brasileiro.

Formei-me como físico, embora trabalhe na Universidade, há bas-
tante tempo, em áreas ligadas à questão da energia corno um todo. Essa
formação obriga-me, intelectualmente, a dar atenção ao que acontece
no mundo real. i\ ciência da natureza tem por hábito confrontar suas
previsões e teorias com o que acontece. Isso começou com Galilcu há
bastante tempo. O mesmo não ocorre na política, particularmente na
economia.
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Evidentemente, as teorias permanecem a despeito do acontece no
mundo real. que ocorre, nau Somente no Brasil mas em todo o mun-
do, é .iuc a e1ticstã0 da privat izutçã() cio setor elétrico foi um absoluto
fracasso, Sol) t( >dos os aspectos. Não se trata de ser socialista ou capita-
sta; de ser nacionalista, ou liberal.

Não há como defender a privatizaçao do setor elétrico, purejue
deu tudo errado, de "a" a "z". As tantas aumentaram insuportavelmen-
te. ( ) consumid r residencial hrasileir paga titia das tarifas mais alias
do mundo, tendo um padrão salarial muito menor. Paga se, por
megawatt/h >ra, mais de USSIO0,00, mais de RS200,0(), o ue supera
as tariÍas cobradas em várias cidades americanas e européias, Como Paris,

r exemplo. ['<" muito caro, ainda mais em um País de geração
li idroelétrica.

A geração ciii usina, especificamente em Furnas, tem custo de ge-
ração OUC() acima de R$5,0() por mcgawatt/hora. Furnas vende essa
energia, no mix de todas suas usinas, por R$40,00 megawat t/Ii ra. A
concessionária de serviço (te energia elétrica e distribuição, no setor
residencial, atinge mais de RS2(),0() megawatt/hora. (-']aro que se ti-
iermos a média será menos, porque o setor industrial paga aproxima-
damente a metade disso.

E compliead descrever<)	)CeSSO, apenas a media nã ) é RS2( )( ),(K),
provavelmente, ficará próxima (1(>s  R$ 1 50,00 mcgawatt/hora. 1 111111-

i() mais do que R540,00. E claro que a empresa não compra energia só
de Furnas, mas também pode ter geração ) propria, o que a fav >recc,

pode comprar apenas uma parte. Pode comprar de 1 taipu, que é
mais cara cine a de Furnas. Na<) est( )u cometeiid nenhum exagero,
apenas cland > s números e explicando seu significado.

( ) Brasil está, neste aspeco , em situação contraria à da (:alitrnia.
Lá, com a dcsverticalização, veio a idéia de que a competição na gera-
ção ) ia baixar seu custo e ocorreu o contrário: aumentou muito o preço
da energia gerada, vendida à distribuidora. Mas na Califórnia ( ) C( )ilSu-

iiuid r hcou f( )I cgid(). Por isso, a distribuid ra quebrou, a tarifa ficou
C( ngelada para o consumidor e ela teve de pagar mais e mais pela gera -
çao, irresponsavelmente, sem limites. Alguns fatores contribuíram
também, com() o aumento do preço do petróleo, c1uc puxou o do
gás natural.
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Outro ponto importante é o mito do gás natural no Brasil, que
vem junto com o mito mito da privatização.

Com relação à energia, não estamos protegidos, o que flOS deixa
em situação pior do que a da Califórnia. Aqui não vai quebrar a con-
cessionária, mas sim o consumidor brasileiro, vai quebrar empresa que
dependa muito de energia elétrica, aquele que tem de pagar sua conta
de energia elétrica mesmo não tendo seu salário corrigido em dólar.

1-lá uma estatística recente, publicada na imprensa, que mostra
que as tarifas públicas já superam o componente alimentação na despe-
sa familiar brasileira. Esse dinheiro sai do País. A análise cia (;et-ig
deixou claro que dos US$500 bilhões investidos em dois anos, US$300
bilhões já haviam sido convertidos em dividendos, pagamentos e ou-
tras coisas. Isso aconteceu no Brasil como um todo. O dinheiro da
tarifa não é investido no Brasil. Pagam-se dividendos, em boa parte,
aos parceiros internacionais. Não estou condenando nem julgando,
esse é o jogo. Cabe aos brasileiros prestarem atenção ao que está ocor-
rendo.

Minha posição é de valorizar o Estado de Minas, a Cemig e seu
governo, por estar assumindo sua empresa estadual, retomando-a cio
controle indevido - segundo a justiça brasileira - do seu parceiro estra-
tégico, e chamo a atenção para essa posição exemplar, que deve ser
mantida. Na minha opinião, a questão da desvcrticalização, deve che-
gar a bom termo de entendimento.

Pelo debate de que participei no (-reá, com representantes da
Cemig e da área dos engenheiros não empregados no Estado, enge-
nheiros em geral, representados no (,reá, entendi que a idéia de subdi-
vidir a empresa, de acordo com aquilo que deseja a i\NEEI , não im-
plicará a sua privatização. O controle acionário se manteria no Estado,
apenas seriam unidades diferentes para cada atividade.

O objetivo de separar a geração, da distribuição e da transmissão
está no quadro cia privatizaçá() cio setor elétrico brasileiro. O que dese-
ja a ANEEI ., meu entender, é claramente aiItI'/.ação da Cemig.
Temos aqui um problema complexo. A ,\NllL, usando suas prerro-
gativas, busca fazer o governo estadual cumprir um item que diz res-
peito à desverticalização. () governo estadual não deseja chegar à
privatização. Não quer dizer que o governo estadual seja autorizado a
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fazer a desverticalização. Entendo que o governador cumpre o seu de-
ver, ao enviar a mensagem a esta Assembléia. Mas, na discussão, a As-
scmbkia poderá, perfeitamente, aprovar a segunda parte da mensagem
e mio a primeira, dando, desta forma, 01 ai prestígio ao g ivernaclor,

tem torno ( )i-)jct iV( ) maior a riac ) privalização da empresa.
Não vejo tomo a ANEEL poderá, com uma decisao de Assem

h?éia Legislativa, obrigar o governo estadual a fazer o contrario. A
Assembléia, fazendo essa aprovação e declarando seu apoio à política
do Estado de manter sua empresa elétrica, estará dando o escudo que o

)vern() estadual precisa para enfrentar a peso da ANUVI-
A  visão das agéncias rcgulad )ras, é muito Clara, klizniente, já está

superada, ficou muito claro na discussão ) original sobre elas, em especi-
al a do petróleo, que dava unia espécie de poder paralel( ao Estado
brasileiro. Cm instituto de governabilidade internacional, a idéia de
que o mundo da economia fugiu à soberania dos países. i\ soberania
passa a ser internacional o que, de lato, é a soberania no )rie-arncrlcana,
secundada pelos países europeus niais ricos e pelo japão.

Felizmente, h je está bastante clara a vinCulaçao) das agências ao
governo federal, independentemente de qualquer crítica à sua posição.

Seria um absurdo entender que as agências de energia funcionas-
sem Como árbitros de interesses de grupos estrangeiros ou privados
brasileiros operando no Brasil, como um juiz de futebol. Se fosse as-
sim, leriam de ser pagas pelas Naçks tinidas. Agora, se são pagas com
recursos nacionais, devem cuidar dos interesses do país. Não é uma
FIFA cio futebol, em que ganha o melhor. E um instituto) para defen-
der o interesse cio povo brasileiro porque é pago para isso.

Seria urna traiçao que a Agência Naci )nal de Energia 1 létrica ou
de petróleo, de ielecoiriunicaçoes, funcione Cm beneficio de grupos
muito ricos, que se t( )rnam ainda mais neo )s, operando em países como
() líL5il. Enquanto no Piauí - acabamos de saber isso - há alienas 50()
famílias pobres. Isso é uma brincadeira.

Na minha opinião, a maior imporiancia deste debate é dar supor-
te à posição dc manter a estatal, no caso a Ccmig, sol) o controle do
governo e reforçar a discussão nacional sobre a Companhia (te Furnas,
a maior geradora de energia cio País, (lcicnd() grande parte dos recursos
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hídricos sediados neste Estado. O governador já teve a corajosa posi-
ção de utilizar o seu poder de polícia para assegurar que a água do
Estado seja um bem público, seguindo o princípio da Constituição,
que proíbe a privatização de um pedaço do território.

É possível se encontrar urna solução. Chamo a atenção para a ques-
tão de Furnas, que não está desligada da Cernig. Será muito difícil man-
ter a Cernig estadual se Furnas for privatizada.

Portanto, esta discussão é também a de Furnas, onde temos uma
situação interessante: O presidente da Câmara dos Deputados do Con-
gresso Nacional é contra a privauzação de Furnas. O ex-ministro Men-
donça de Barbos, numa matéria importante da revista República, com
chamada na capa, declarou-se contrário à privatização de Furnas.

Como vemos, essa questão não fica entre oposição e governo, é
urna questão de interesse nacional, por todas as razões aqui colocadas a
respeito da Ccrnig. Não vamos clesprivatizar o que foi privatizado, não
vamos desmontar a ANEFL. Precisamos corrigir o rumo de uma
privatização equivocada, que prometeu e não cumpriu. Participei de
debates, tenho as fitas gravadas da televisão de canais comerciais públi-
cos em que pessoas do governo, no início da privatização, respondiam
às nossas questões, dizendo que iríamos ter tarifas menores, melhor
qualidade de energia e Investimentos de expansão. Acontece que hoje
ternos tarifas maiores, apagões - na minha cidade, o Rio de Janeiro,
um desastre - e agora uma crise de energia elétrica confessada l)C10
governo federal e pela ONS. Só falta a i\N1-El, que está para se mani-
festar com clareza. Mas o operador nacional do sistema já admitiu a
necessidade de racionamento.

A crise nacional de energia elétrica já é reconhecida. Há pouco
tempo comprei uma briga terrível com o Ministro de Minas Energia
por ter dito numa Comissão do Congresso que não podíamos respon-
sabilizar os céus, OU seja, um raio, pela queda de energia por várias
horas em todo o País em março de 1999. Isso era injusto com Deus e
com São Pedro, porque naquele dia não caiu raio algum em Bauru,
segundo o sistema de detecção dos raios, que é feita com bastante pre-
cisão. Se caiu um raio numa linha de transmissão, provocando a queda
de energia no sistema brasileiro, que Deus me perdoe, porque prova-
velmente, em todos os dias de chuva, estão caindo raios em linhas de
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transmissão que são verdadeiros pára-raios. kntao, cada vez que cair
um raio numa linha de transmissão, que se propagar para uma
subestação, cai Rio, São Paulo, Reli) HOr17.()flte, Brasília, etc.

( ) problema é de falta de equipamento, filia de invest ilnellto. A
expectativa de que o investidor estrangeiro viria para o Brasil investir
no setor elétrico, naquilo que o 1 'sta1l() deixava de fazer, não se C( )ntir-
mou. Respeito quem acreditava, aquele que é um liberal de convicção,
(IUC le o livro de Mao Tsé lung as avessas, o manual do FM 1, da Uni-
versidade de ( ;hicag() ou simplesmente o Adan'i Smith, Coffl() respeito
qualquer tcligi:-w e opção sexual. l rém, empiricamente, está den't )ns-
trado que iss toi um erro, porque não houve investimento. Provem-
me o contraru). ( ) que aconteceu em Minas é claro: interrompeu se o
investimento no período de controle do parceiro estratégico. F. ele foi
rei ( )madc) no mesmo momento emque a companhia voltou ao c( )nt r
te estadual.

A Califórnia é um exemplo p',tra o mundo de que esse sistema não
funcionou. Se hoje os nossos reservatorlos estão vazios não e por culpa
de São Pedro. Já dizia um preceito da religião Católica "Não tomar
seu santo nome cm vão...", referindo-se a 1)eus, para cuidar de assun-
tos terrenos, entregues ao livre arbítrio humano.

Atribuir a Deus, a São Pedro, às nuvens, aos raios, OS rescrvatri-
os vazios é uma calúnia contra 1)5 santos. Os t'cservatrios estão vazios
porque foram operados à exaustão. A imprensa informa tudo errado
cm boa paz com a opinião publica, criando uma burrice nacional. Ima-
ginem um sistema hidrelétrico que não levasse em conta a varialiiltda-
dc pluviométrica? Seria de 11111:1 estupidez cavalar, que nem nos no
Brasil chegam s'i ponto de praticar.

Ao contrário, o sistema hidrelétrico l)rasilcir() foi muito bem pla-
nejado e trabalhou por mais de 25 anos corri um desempenho invciável

)ra do Primeiro Mundo. Quem viaja pela América Latina sabe que o
sistema de energia elétrica cai com Freqüência. V. aqui no Brasil não
caía até as prival izaç(es. Cai porque Deus está nos prejudicando, está
perseguindo os brasileiros? Não e isso. Cai porque os reservatorius
construídos para armazenar água, alguns por até cinco anos, estão ope-
rando contra os futuros cinco anos por falta dc geração, por falta de
capacidade instalada, por falta de transmissão. As empresas estatais,
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como Furnas, pararam de investir, não por falta de recurso, pois não
depende cio Tesouro Nacional há muito tempo, mas porque é cio com-
promisso ) om o FMI que o setor estatal não invista, PftIUe isso é
considerado no negativo da contabilidade daquilo que o FMI avalia
nacional.

Penso que devíamos fazer grande esforço para uma solução que
mantenha este Estado unido em torno do princípio da não-privatização,
e para que a desverticalização da empresa tenha encaminhamentos es-
pecíficos, em que não se confrontem as duas questões. Acho possível
esse entendimento. Se a Assembléia aprovar a segunda parte cia mensa-
gem do governador, descartando a primeira, com a clareza desse ponto
de vista que exponho, estaríamos fortalecendo a posição cio governo
contra a pressão do governo federal, cia sua agência cia energia elétrica
e do FMI, como ocorreu na retomada de controle cia FHENIIG.
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Cláudio Girardi
Procurador-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Esclareço urna duvida do dr. Djalrna Bastos, presidente da Ccmig.
No atual sistema de concessões por meio de licitações e leilões, tanto
em linhas de transmissão como em usinas hidroelétricas, toda socieda-
de que tiver interesse em participar estará livre para fazê-lo.

Quando disse que a (emig teria participado e não teria tido êxito,
não quis, absolutamente, desmerecê-la, até porque há licitações de que
participam dez OU mais interessados.

Tenho relação de licitações de que a Ccrnig participou e não ven-
ceu. 1 louve outras, no próprio Estado, de que a Ccmig não participou.
Não é demérito para a empresa.

A (:etig está a caminho de viabilizar as concessões que já tinha.
Aproveito a oportunidade para esclarecer a seu presidente que ternos,
pessoalmente, nos empenhado em viabilizar OS empreendimentos em
que a Cemig já tinha concessões e temos tido paciência com os consor-
cios em que entra empresário, sai empresário, o que retarda o trabalho.
Temos tido a complacência de prorrogar prazos, de aceitar pedidos. E,
portanto, de longa data, nossa atenção especial para com a empresa,
que, sem sombra de dúvida, tem sido exemplar para o setor.

O que discutimos em relação à desverticalizaçào nada tem a ver
com o que foi falado aqui. Gostaria que o dr. Luiz Pinguelli Rosa tives-
se explicado melhor as razões da dcsvcrticalização.

Absolutamente não se trata de privatização. Deixei iSSO claro em
minha exposição e volto a enfatizar. i\ privatização depende cio gover-
no do Estado. Ele escolhe. Faz, se quiser. Não estamos propondo. Não
compete à z\NEEL nem mesmo propor. Somos órgão fiscalizador. E
digo mais, dependerá de passar uma lei por esta Casa. Assim sendo,
não vim aqui discutir privatizaçao. ( ) fórum para isso é outro.

Cabe, ainda, esclarecer ao representante do sindicato, Marcelo
Moura, a transparência da transmissão do GCOI ou ONS.
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O (C0l - Grupo da Operação Interligada - era urna verdadeira
caixa-preta. Ninguém conhecia SeUS CUStOS e SeUS mecanismos
)peracionais. 1 I( je, ( ) N S trabalha com total Ira nsparência, ti fila vez

que é regulado por normas da Agência Nacional cia 1 nergia I '.lei rica e
mediante contrato. Dessa forma, tudo é transparente no ( )NS.

Quanto ao fim do atendimento 1 social, tenho a dizer ao Marcelo
(me, ao contrario, nossos contratos de COOCCSSOCS para todas as empre-
sas no Brasil exigem a universalizaçao cio atendimento. Claro que leva-
rã tempo para que possam fazer isso, mas a meta da À\I1l. - e é
o que estamos perseguindo - é atingir, em curto ou médio prazos, a
totalidade dos lares brasileiros no atendimento de energia elétrica.

Cláusula inserida em todos os C( )flI ratos de concessão que celebra-
mos diz que não permitiremos que as empresas de energia elétrica aten-
ilam apenas aos centros urbanos e deixem as áreas rurais e mais caren-
tes, consideradas antieconômicas, sem energia elétrica. Estamos aten-
tos a isso, e ha compromissos contratuais nesse aspecto.

Em relaçà às tarifas, a ANUA I, apenas cumpre os dispositivos
que esta() nas leis e nos contratos, e esses contratos vieram prontos e
acabados cio governo federal para a AN 1El,, c(mi cláusulas tarifárias
(lefinidas que seguem dispositivos legais. i\ i\N 1 l 1 tem feit apenas
cumprir esses contratos e na() pode alterar cláusula tarifária.

Em relação à proteção das águas, nunca se fez tanto em termos
ambientais no Brasil na área da energia elétrica como agora. No art.
142 do Código de Agua, de 1934, estão especificadas as destinaçôes da
água. A primeira é o ahastecimeno) publico para as populaçoes. R>r-
tanto, a energia e outras atividades relacionadas à água passam a ser
secundárias. Todos os projetos hidroelétricos feitos no Brasil levam
em conta as necessidades cio uso cia água.

( ) Fr f. Pinguclli Rosa referiu se à qualidade do serviço. í\ ANUAIA,
tem exigido muitíssimo a qualidade do serviço de energia elétrica. A
lei esclarece ( ) que é O serviço ) adequado, e  ANIl I . tem fein tudo
pira cobra -lo das concessionárias.

Para exemplificar, chegamos a abrir um processo de declaraç-ão de
caducidade da concessão a uma empresa do Nordeste, contra a qual
havia excesso de rcclaniaçoes e com a qual a pulação estava insatis-
feita. ( ) ( )h)etivo era o )mar a conce',sa( ) e coloca la em iei!àr , ou seja,
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concedê-la a quem tivesse competência para prestar bom serviço. Mas,
acionada e pressionada pela \NIEL, a concessionária, muito rapida-
mente, fez com que a qualidade dos seus serviços se superasse. Pesqui-
sas no Estado mostraram seu êxito ) e fizeram com que a ANEEI encer-
rasse o processo. Informe-se que a concessionária em tese pertence ao
capital estrangeiro.

Com relação aos investimentos, uma concessionária - não vou
nominá-la -, cm um ano após sua privatização, investiu mais cio que a
estatal havia investido em dez anos.

Não estou defendendo a priVatização. Estou apenas prestando es-
clarecimento em razão do ciuc foi dito aqui.

Nosso diálogo com OS senhores é para esclarecer a desverticalização,
para que o modelo possa funcionar harmoniosamente, sem que haja
influência OU contaminação de custos de um serviço regulado por OU-

Ir() que é competitivo, que é o que propõe o modelo.
O modelo existe para beneficiar a sociedade. E possível que, por

ter sido implantado recentemente, ainda não esteja atingindo seu obje-
tivo de oferecer, em médio prazo, melhor serviço à sociedade brasilei-
ra. Sua meta, no entanto, é essa.
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Djal7na Bastos de Morais
Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

Gostaria de complementar alguns pontos destacados pela
i\NlEJ. e pelo (Ir. Marcelo.

Ele referiu que provavelmente OS aumentos da tarifa (leste ano
estejam na faixa de 18%. Realmente, flOSSOS estudos iniciais convergi-
am para este número - 1 8°'. Mas o flOSSO governador, em reunião
conosco, solicitou-nos que este aumento não ultrapassasse a faixa dos
15 <%. E esta foi a solicitação que fizemos. Ele está na faixa dos 15'!/o, dr.
Marcelo.

A Cemig tem aproximadamente 1 milhão de usuários de baixa
renda. E acreditamos que numa residência de três pessoas estamos com
a participação de aproximadamente 3 milhões de consumidores de
baixa renda dentro do flOSSO Estado, que é a maior no País.

Outro ponto levantado aqui é o projeto que o governador man-
dou para a Casa sobre desverticalização. Embora o governador tenha
entendido que a lógica seria o envio cio projeto para a Casa, o govcr-
nador está questionando a legislação federal, no Superior Tribunal de
Justiça. No mesmo dia que o projeto de desverticalização foi enviado
para esta Casa, assinado pelo governo anterior, com obrigatoriedade
de continuidade do processo, O governo esta questionando juflio) ao
STJ o poder da ANEEL de definir esse tipo de ingerência na empresa.

um questionamento em nível superior e acreditamos que possamos
ter sucesso no futuro.
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Marcelo Correia de Moura Baptista
Coordenador-Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria

Energética de Minas Gerais - Sindieletro

Em primeiro lugar, quero falar sobre o posicionamento da
AN EEL. (;crttn1cttc, ela não vai se insurgir contra a decisão da
Assembléia Legislativa. Acho que isso já é uma boa notícia. Podemos
dizer que a Assembléia Legislativa tem a sua soberania reconhecida
pela ANEEL.

A segunda questão, é afirmar que a AN FEL não tem um
posicionamento político. Ela é apolítica e está aí para obedecer a todos.
Foi dito aqui que o Estado estaria fazendo todo esse arcabouço jurídi-
co, toda essa mudança, para uma sinalização segura e atrair a iniciativa
privada, atrair investimentos e evitar problemas de abastecimento.

São palavras do representante da ANEEL, em não vejo posição
apodíctica. i\ ANFEI,, certamente, está indicada pelo governo federal
e está aqui para defender a privalização, sim. E o contrato de conces-
são foi para isso. Colocar a questão da desvcrticalização nesse contex-
to. Não acredito de forma alguma nessa questão.

Concordo com o que disse o representante cia ANEFI , cir. Cláu-
dio - o governo é responsável por garantir a energia elétrica. Acho
que é responsável por muito mais do que isso.

Não concordo - estou falando por mim - é colocar um órgão
privado para tomar conta cio sistema elétrico. Colocar um órgão pri-
vado, por mais que seja representativo de todas as empresas que
operam no setor, responsável pela operação cio sistema. Não concor-
do. Se eu fosse presidente da Republica, acharia um absurdo - colocar
apenas as empresas de energia elétrica para comandar a vazão de águas
dos rios.

Temos um caso aqui cuc talvez não tenha sido muito bem coloca-
do, à beira de calamidade. No ano passado, a represa de Três Niarrais
ficou Com 1 3°A da sua capacidade. Com  12`1, ela teria que parar de
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gerar energia elétrica. Provavelmente com l0'V0 teríamos que parar de
verter água para o rio São Francisco. Portanto, é uma (lucsta() que na()
deveria estar na mão de ciii RIade privada. Isso é só ,i 	opinião,
i rctie fui provocado. Tomara jiie fk1tic tudo transparente e que i s-
samos cobrar do governo federal, caso ac >nteça um desastre, tanto na
parte de cflcrila, COfio (li) al)asteciment() de água, conf( rmc está C( )l( >-

cado aqui.
A última questão é sobre a meta social. Falar-nos cm meta social s'

na distribuição? F. meta social na geração? 1 na transmissão? ( )u o Vali,
do jec1uitinhonha tem que ser c: vale da miséria o resto da vida? Nào
vamos poder ter ali meta social para desenvolvimento, oficie esse Pais
precisa? Vamos falar só ciii distribtiiçio e manter energia na casa? l
só manter uma láinpada na casa do cal)( )clo? V ISSO que é a meta social?
De maneira ncnhuma. Podenios pensar s )l)re isso. Acho que deveria
estar escrito no contrato de concessão, a garantia de Investimento
para o desenvolvimento de indústria, do comércio e cio setor financei-
ro e economico das áreas mais pobres do País.

A última questão é a contaminaç ) de custos entre as empresas.
Não acredito tia transparência do NS, que controla tudo que foi gera-
do e está sendo transmitido na distribuição. Ainda existem dúvidas
quanto a esses custos de uma área para outra. Então, absolutamente,
iii() posso concordar com i sS( ).
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Luiz Pingueili Rosa
Vice-Diretor da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação cm
Engenharia - COPPE - da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Há uma profunda contradição no que foi dito aqui quanto à
desverticalização, por análise e discurso. Foi dito que desverucalização
está incluída em um modelo, que é o modelo que inclui a criação da
i\NEEI. c inclui a privatizaçao. Mesmo não sendo cartesiano, ou
aristotchco, basta buscar os silogismos para chegarmos à conclusão do
obvio, que a desverticalização está no modelo da privatização. Por-
que o modelo criado foi o da privatização.

() discurso da ANEFI, é contraditório. A desverticalização tem
tudo a ver com a privatização. E essa a nossa preocupação.

A qualidade do serviço não é uma abstração teórica. Lembro-me
de quando caiu tragicamente O viaduto da Paulo de l( )rt im, no Rio de
Janeiro, morreram várias pessoas. Há pouco tempo o Palace li, no
Rio de Janeiro, caiu. Ora, não me interessa o cálculo. Alguém errou.
Não é possível cair um prédio e todos estarem certos. Os senhores que
estão no flOVO modelo, construíram um edifício que caiu, porque o
futuro que OS senhores nos prometem, na() chega a beneficiar as pesso-
as. E mais ou menos assim; dar um remédio para um doente e ele mor-
re e (li/em; "Vocês não sabem como o paraíso é bom. 1 lc morreu e a
alma dele está feliz". ( ) médico diz; "De fato eu errei, (lei veneno em
vez de remédio. Agora, não queira saber corno o seu amigo está feliz
no paraíso. () futuro dele é urna maravilha". Mas estou falando é do
presente. Porque, empiricamente, analisamos é o presente. O futuro
não pode ser analisado, porque não aconteceu ainda. ( ) futuro é teoria,
só e mais nada. () presente é objeto de verificação. Está tudo urna
porcaria. Tem apagão? Tem.

O NS diz que vai faltar energia porque nao) tem água no reserva-
tório. Sabemos que o reservatório tinha água acumulada para cinco
anos e iiao foi gasta porque não foi feito investimento. Agora vão dizer
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de quem é a culpa? Sabemos que Furnas foi proibida de investir, por
exemplo. ( ) presidente de Furnas declarou que teria 20 milhões para
investir em alguns anos e ievou um pit o do Minisi lo da Fazenda,
dizendo que ele não podia falar nisso.

Se tivessem feito alguma coisa naquela época, nau faltaria tanta
energia agora. Quem está fazendo as termelétricas? Das 49, 15 estão
em providência de andamento. Treze s;u) da Pctrohrás, por iniciativa
dela, com parceiros privados, estrangeiros, mas é dela a iniciativa e o
dinheiro original.

A privalização é uma falência no momento. (1) futuro a Deus per-
tence. Estamos falando do presente. Até temos que rediscutir a
pnvauzaçao. Agora continuar nessa maluquice, que até na Califórnia
deu confusão, por causa da dcsverticalizuição,..

Isso é unia bíblia. lssas bíblias sa() produzidas pelos economis-
tas, são distribuídas e quem não concordar perde o emprego, faz o
papel da ( ;eni, na música do Chico Buarque. Todos a atacam, porque
é uma bíblia. E comum na China Maoísta nau ler o livro vermelho. ( )
su)cito que não ler essa coisa - dcsvcrt icularização, é que nem chek liri
de partida de avião, lemos desverticalização, capital estrangeiro (não
gostam do capital nacional), tecnologia estrangeira, gás natural, enfim,
tudo é uma bíblia. E está (hindu tudo errado. Agora temos que respei-
tar a AN[,'

' l
,'L? Vejam só, a AN 1 l l é uma instituição, até a elogiei,

porque hove UIÏI momento que OS teóricos queriam que essas agenci
as fossem órgão da governabilidade mundial.

Participo de reuniões internacionais - governal)llidade mundial.
1 quadro da economia, na() compete a( 1 OVC1ti() brasileiro tomar

muitas decisões, daí inclusive a idéia de acabar com a moeda nacional.
Tem que ser arbitragem internacional.ernacional.

As agências seriam órgãos mundiais instalados em cada País, para
cuidar do interesse mundial. ( ) que são os órgãos mundiais? () que
seria interesse mundial? l o interesse dos grupos financeiros, que se
entopem (IC tanto dinheiro, porque eles são irracionais e nau têm nem
mais o que lazer com o dinheiro. Dinhein que é aplicado em dinheiro

com medo de perder o dinheiro, ficam loucos, ou Sa() pessoas à beira
da loucura.
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os rapazinhos que conheço, que foram para lá, ficaram todos leIé
da cuca. Rapazes de vinte e poucos anos, vão para lá e alguns escapam
e voltam para serem hippies, mas cheios cio dinheiro, porque é lá que
se ganha muito dinheiro. Para mim, não posso separar. Mas eu respei-
to a ANEEL, na sua intenção. Isso é inegável.

Conheço lá vários colegas que foram meus alunos. A ANFEL é
uma instituição respeitada como qualquer outra. Acho até que deve-
mos pensar num papel para ela dentro de um flOVO modelo de setor
elétrico. Esse modelo que está aí é urna falência na Califórnia, no Brasil
e em toda parte. l claro que é melhor, por exemplo, no Chile do que
na Argentina.

A privatização que foi feita tem que ser administrada. l;ssas em-
presas elétricas não são transparentes coisa nenhuma. Não há mais es-
tatística. os índices de DEC ficaram uma confusão. Quanto aos anti-
gos do DNAE, hoje, não temos informação. Aqui, na Cemig, temos.
Trabalhei para a Ccmig e tive acesso às informações de que precisei.
Mas, com a Light no é assim. Não há informação nem fiOS si/es de
acesso pela Internei.

Então, na minha opinião, temos, de fato, que mudar esse modelo,
o que não significa que devemos destruir o que existe, dinamitar. Não,
isso não. Palhaço fla() toca togo na lona, porque cai na cabeça dele.
Somos palhaços (lesse circo e temos que consertar, temos que trocar a
lona, mas não colocar fogo nela. E a ANEEL é uma instituição que
também deve participar, pensar o que se deve fazer.

Agora, o que não dá é exportar dólares, importar postes, não ter
energia elétrica e as tarifas serem caríssimas, como estão. As tarifas
estão absurdamente caras hoje e ainda vão aumentar com o gás natural.
Se privatizarem Ccmig, Furnas e Copcl, aumentarão mais ainda, por-
que, pela teoria do custo marginal, não interessa qual é o custo de gera-
ção. As empresas vão buscar atingir o preço da sua venda de energia
próxima do custo maior possível cio sistema. Lutarão por isso. i\
/Nll l deverá estar contra, sim. Acho que vai ser essa a tendência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alberto Pinto Coelho - Coordenador - Antes de passarmos aos de-
bates, esta Presidência concederá a palavra, pelo prazo máximo de 5
minutos, a cada um dos expositores para o contraponto. Falarão o
representante da ANlEL, Cláudio Girardi, o presidente da Compa-
nhia Energética de Minas Gerais - Cemig, Djalma Bastos, e o coorde-
nador-geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética
de Minas Gerais - Sindicletro, Marcelo Correia de Moura Baptista e
Luiz Pingucili Rosa, vice-diretor da Coordenação dos Programas de
Pós-Graduação em Ingenharia - COP da Universidade Federal do
Rio de janeiro.

Cláudio Girardi - Procurador-(;cral da Agência nacional de Energia
Elétrica - ANEEI - lsclareço uma dúvida do dr. Djalma Bastos, pre-
sidente da Cemig. No atual sistema de concessões por meio de licita-
ções e leilões, tanto cm linhas de transmissão como em usinas
hidroelétricas, toda sociedade que tiver interesse em participar estará
livre para fazê-lo.

Quando disse que a Cemig teria participado e não teria tido êxito,
não quis, absolutamente, desmerecê-la, até porque há licitações de que
participam dez ou mais interessados.

Tenho relação de licitações de que a Ccmig participou e não ven-
ceu. 1 louve outras, no próprio Estado, de que a Cemig não participou.
Não é demérito para a empresa.

A Ccmig está a caminho de viabilizar as concessões que já tinha.
Aproveito a oportunidade para esclarecer a seu presidente que temos,
pessoalmente, nos empenhado cm viabilizar os empreendimentos em
que a Cemig já tinha concessões e temos tido paciência com os consór-
cios em que entra empresário, sai empresário, o que retarda o trabalho.
Temos tido, a complacência de prorrogar prazos, de aceitar pedidos. 1 .,
portanto, de longa data, nossa atenção especial para corri a empresa,
que, sem sombra de dúvida, tem sido exemplar para o setor.

O que discutimos em relação à desvcrticalização nada tem a ver
com o (lllC foi falado aqui. Gostaria que o (Ir. Luiz PingLtelli Rosa tives-
se explicado melhor as razões da dlesverticali/ação.
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Absolutamente na() se trata de privatizaçao. Deixei ISSO claro em
minha exposição e volto a enfatizar. A prt\ tização depende do gover-
no do kstatlo. U.le escolhe. Faz, se quiser. Não estamos propondo. Não
compete ;'i ANEEL nem mesmo propor. Somos órgão fiscalizador. E
(ligo mais, dependerá de passar uma lei por esta Casa. Assim sendo,
não vim aqui discutir privatizaçao. ( ) fórum para ISSOé outro.

Cabe, ainda, esclarecer ao representante do sindicato, Marcelo
Moura, a transparência da transmissão do GC( ) 1 ou ()',\S.

() (C( ) 1 - Grupo da ( )peraçào 1 nterligada - era uma verdadeira
caixa-preta. Ninguém conhecia seus custos e seus mecanismos
operacionais. 1 Iojc, o ( ) NS trabalha com total 1 ransparência, uma vez
que é regulado por normas da Agência Nacional da lnergia 1 létrica e
mediante contrato. Dessa forma, tudo é transparente no ( )NS.

Quanto ao fim do atendimento social, tenho a dizer ao Marcelo
que, ao contrario, flOSSOS contratos de concessões para todas ;i ,,

 no Brasil exigem a universalização ) do atendimento. Claro que leva-
rá um tempo para que possam fazer isso, mas a meta da ANIl 1 . - e é
o que estamos perseguindo - é atingir, em curto OU médio prazos, a
totalidade dos lares brasileiros no atendimento de energia elétrica.

Cláusula inserida cm todos os contratos de ta nccssa() que celebra-
MOS diz que não perniil iremos que as empresas de energia elétrica aten-
dam apenas aos centros urbanos e deixem as áreas rurais e mais caren-
tes, consideradas anticconomicas, sem energia elétrica. Estamos aten-
tos a ISSO, e há Compromissos contratuais nesse aspecto.

Iin relação às lan Is, a ANUI-A. apenas cumpre os dispositivos
que estão nas leis e nos contratos, e esses contratos já vieram prontos e
acabados do governo federal para a AN 1 FL, com cláusulas tarifárias
definidas que seguem dispositivos legais. A AN 11 .l tem feito apenas
cumprir esses contratos e não pode alterar cláusula tarifária.

Fui relação à proteção das águas, nunca se fez tanto em termos
ambientais no Brasil na área da energia elétrica como agora. No art.
142 do (;(tlIg() de Água, de 1934, estão especificadas as destinações da
água. i\ primeira é o abastecimenio público para as populações. Por-
tanto, a energia e outras atividades relacionadas à água passam a ser
secundárias. Todos os projetos hidroelétricos feitos no Brasil levam
em conta as necessidades do uso da água.
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O Prof. Pingucili Rosa referiu se à qualidade do serviço. A ANIEL
tem exigido muitíssimo a qualidade do serviço de energia elétrica. A
lei esclarece o que é o serviço adequado, e a ANEEI tem feito tudo
para cobrá-lo das concessionárias.

Para exemplificar, chegamos a abrir um processo de declaração de
caducidade da concessão a uma empresa do Nordeste, contra a qual
havia excesso de reclamações e com a qual a população estava insatis-
feita. O objetivo era tomar a concessão e colocá-la em leilão, ou seja,
concedê-la a quem tivesse compctcncia para prestar bom serviço. Mas,
acionada e pressionada pela ANI '1ll, a concessionária, muito rapida-
mente, fez com que a qualidade dos seus serviços se superasse. Pesqui-
sas no Estado mostraram seu êxito e fizeram corri que a ANEEL encer-
rasse o processo. Informe-se que a concessionária em tese pertence ao
capital estrangeiro.

Com relação aos investimentos, uma concessionaria - nao vou
nominá-la -, em um ano após sua pnvatização, investiu mais do que a
estatal havia investido em dez anos.

Não estou defendendo a privatização. listou apenas prestando es-
clarecimento em razão do que fii dito aqui.

Nosso diálogo com os senhores é para esclarecer a desvcrticalização,
para que o modelo possa funcionar harmoniosamente, sem que haja
influência OU contaminação de custos de um serviço regulado por ou-
tro que é competitivo, (11C é o que propõe o modelo.

O modelo existe para beneficiar a sociedade. E possível que, por
ter sido implantado recentemente, ainda não esteja atingindo seu obje-
tivo de oferecer, cm médio prazo, melhor serviço à sociedade brasilei-
ra. Sua meta, no entanto, é essa.

Djalma Bastos de Morais - presidente da Companhia Energética de
Minas Gerais - Cemig - Gostaria de complementar alguns pontos

destacados pela i\NlFL e pelo dr. iMarcelu.
1 Jc referiu que provavelmente os aumentos da tarifa deste ano

estejam na faixa de 1 8. Realmente, nossos estudos iniciais convergi-
am para este número - 1 8u. Mas o nosso governador, em reunião
conosco, solicitou-nos que este aumento não ultrapassasse a faixa dos
1 5Vo. 1 esta foi a solicitação que fizemos. 1 le está na faixa dos 15 , Y4), (Ir.
\larcelo.
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A Cemig tem aproximadamente 1 milhão de usuários de baixa
renda. E acreditamos que numa residência dc três pessoas estamos Com
a participação dc aproximadamente 3 milhões de consumidores de bai-
xa renda den t E( do nosso 1 st ad , que é a mau r no País.

Outro ponto levantado aqui é o projeto que o governacli )t' man-
dou para a Casa sobre desverticalização. Embora o governador tenha
entendido que a lógica seria o envio do projeto para a Casa, o ovcrna-
dor está questionando a legislação federal, no Superior Tribunal de
Justiça. No mesmo dia que o projeto de desverticalização foi enviado
para esta Casa, assinado pelo governo anterior, C( )m obrigatoriedade
de continuidade (li) processo, o governo está questionando jLiJlt() ao
STJ o poder da i\N1'11`I. de definir esse tipo de ingerência na empresa.
1'. um questionamento em nível superior e acreditamos que possamos
ter SUCCSS() no futuro.

Marcelo Correia de Moura Baptista - coot'deflatl( )r-geral do Sindica-
i<) dos Trabal hadores na Indústria Energética de Minas ( ;k -
Sindicletro - U.m primeiro lugar, quero falar sobre o posicionamento
da ANEEI .. ( :'rt:1r1entc, ela não vai se insurgir contra a decisão da
i\sscmbléia Legislativa.  Acho que isso já é uma boa notícia. Podemos
dizer que a Assembléia Legislativa tem a sua soberania reconhecida
(i1 ANEFI..

A segunda questão, é afirmar que a 1\Nlil1. não tem um
posicionamento político. Ela é apolítica e está aí para obedecer a todos.

)l dito aqui que o Estado estaria fazendo todo esse arcabouço jurídi-
co, toda essa mudança, para uma sinalização ) segura e atrair a iniciativa
privada, atrair investimentos e evitar problemas de abastecimento.

São pai;tvras do representante da ANEl']., em mio vejo posição
apodíctica. A AN1 1'l ., certamente, está indicada pelo governo f'ederal

esta aqui para defender a privatização, sim. E o contrato dc conces-
são ) foi para isso. Colocar a questão da desverticalização nesse contex-
1 o. Não acrcd i t o) dc forma algum a nessa qucst ãO

(:(nc()rd() com o que disse o representante da ANEEL, (Ir. ( láu
dio - o governo é responsável por garantir a energia elétrica. Achoque
o responsavel flOr muito mais do 0'1 ISSO.

Não concordo - estou falando por mim - é colocar um orgao
privado para t( uflar conta 1h sistema elétrico. ( )l( car um órgão priva
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do, por mais que seja representativo de todas as empresas que operam
no setor, responsável pela operação do sistema. Não concordo. Se eu
tosse presidente da República, acharia um absurdo - colocar apenas as
empresas de energia elétrica para comandar a vazão de águas dos rios.

Temos um caso aqui que talvez não tenha sido muito bem coloca-
do, à beira de calamidade. No ano passado, a represa de Três Marrais
ficou com 13% da sua capacidade. Com 112% ela teria que parar de
gerar energia elétrica. Provavelmente com 10% teríamos que parar de
verter água para o rio São Francisco. Portanto, é uma questão que não
deveria estar na mão de entidade privada. Isso é só a minha opinião,
porque fui provocado. Tomara ciuc fique tudo transparente e que po-
samos cobrar do governo federal, caso aconteça um desastre, tanto na
parte de energia, como do abastecimento de água, conforme está colo-
cado aqui.

A última questão é sobre a meta social. Falamos em meta Social só
na distribuição? l meta social na geração? i na transmissão? Ou o Vale
cio Jequitinhonha tem que ser o vale da miséria o resto da vida? Não
vamos poder ter ali meta social para desenvolvimento, onde esse País
precisa? Vamos falar só em distribuição e manter energia na casa? É só
manter uma lâmpada na casa do caboclo? É isso que é a meta social? De
maneira nenhuma. Podemos pensar sobre isso. Acho que deveria estar
escrito rio contrato de concessão, a garantia de investimento para o
desenvolvimento de indústria, cio comércio e do setor financeiro e
econômico das áreas mais pobres do País.

A última questão é a contaminação de custos entre as empresas.
Não acredito na transparência (li) NS, que controla tudo que foi gera-
do e está sendo transmitido na distribuição. Ainda existem dúvidas
quanto a esses custos de uma área para outra. lntão, absolutamente,
não posso concordar com ISSO.

Luiz Pinguelli Rosa - vicediretor cia Coordenação dos Programas de
Pós-Graduação em l-ngenharia - COP, da Universidade Federal do
Rio de janeiro

1-lá uma profunda contradição no que foi dito aqui quanto à
desverticalização, por análise e discurso. Foi dito que desverticalização
está incluída cm um modelo, que é o modelo que inclui a criação da
ANEEJ, e inclui a privatização. Mesmo não sendo cartesiano, ou
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aristotélico, basta buscar OS silogismos para chegarmos à COflClUS() do
óbvio, que a dcsvcrticalização está no modelo da privauzaçao. Porque
o iii()del() Criado foi o da prival izaçao.

() discurso da i\NEEI	e ml raditório. i\ desverticalização tem
tudo a ver com a privatlzaÇao. E CSSi a nossa preocupação.

\ qualidade do serviço na() é uma abstração teórica. Lembro-me
de quando caiu tragicamente o viaduto da Paulo de Fortim, no Rio) dc
janeiro, morreram várias pessoas. [lá pouco tempo o Palacc II, no Rio
de Janeiro, caiu. ( )ra, não me interessa o calculo. Alguém errou. Não
é possível cair um prédio e todos estarem certos. Os senhores que estão
nu novo m delo, construíram um edifício que caiu, porque o futuro
(JIIC OS senhores flOS prometem, não chega a beneficiar as pessoas. E
mais ou menos assim: dar um remédio para um doente e ele m )rre e
dizem: "Voces nau sabem como o paraíso é bom. 1 tc morreu e a alma
dele está feliz". ( ) medico diz: "1k fato eu errei, dei veneno em vez de
rcmcclio. Agora, nao queira saber como o seu amigo está feliz 1)0 para-
is<), ( ) futuro dele é uma maravilha''. Mas estni falando é do presente.
Porque, empiricamente, analisamos é o presente. ( ) futuro nio pode
ser analisado, porque não aconteceu ainda. () futuro é teoria, só e mais
nada. ( ) presente é objeto dc verificação. Está tucloi uma porcaria. Tem
apagao? Tem.

() NS diz que vai faltar energia porque mio tem água no reservato-
rio. Sabemos que o reservatório tinha água acumulada para cinco anos
L. não foi gasta porque não foi feito investimento. Agora vão dizer de
quem é a culpa? Sabemos que Furnas foi proibida de investir, por exem-
plo. ( ) presidente de Furnas declarou que teria 2() milhôes para inves-
tir em alguns anos e levou um pilo do Ministro da Fazenda, dizendo
que ele não podia falar nisso.

Se tivessem feito alguma coisa naquela época, não faltaria tanta
energia agora. Quem está fazendo as tcrrnelétricas Das 49, 15 estão cm
providência de andamento. Treze sã<> da Petrobrás, por iniciativa dela,
COM parceiros privados, estrangeiros, mas é cicIa a iniciativa e t) dinhei-
ro o i-iginal.

A privatizaçao é uma falência no momento. ( ) futuro a l)cus per-
tence. Estamos falando do presente. Até temos que recliscutir a
privatização. Agora continuar nessa maluquice, que até na Califórnia
deu confusão, por causa da desverticalização...

58



Isso é uma bíblia. Essas bíblias são produzidas pelos economistas,
são distribuídas e quem não concordar perde o emprego, faz o papel cia
Gcti, na música do Chico Buarque. Todos a atacam, porque é urna
bíblia. É comum na (una Maoísta não ler o livro vermelho. ( ) sujeito
que não ler essa coisa - desverticularização, é que nem check liii de
partida de avião. Temos desverticalização, capital estrangeiro (não gos-
tam do capital nacional), tecnologia estrangeira, gás natural, enfim,
tl.I(l() é urna J)lblia. E está (iafld() tudo errado. Agora temos que respei-
tar a AN 1 ll 2 Vejam só, a AN EEI, é urna instituição, até a elogiei,
porque houve um momento que os teóricos queriam que essas agenci-
as fossem órgão da governabilidade mundial.

Participo de reuniões internacionais - governabilidade mundial.
No quadro da economia, não compete ao governo brasileiro tornar
muitas decisões, daí inclusive a idéia de acabar com a moeda nacional.
Tem que ser arbitragem internacional.

As agências seriam órgãos mundiais instalados em cada País, para
cuidar do interesse mundial. O que são OS órgãos mundiais? O que
seria interesse mundial? E o interesse dos grupos financeiros, que se
entopem de tanto dinheiro, porque eles são irracionais e não têm flC!T1

mais o que fazer com o dinheiro. Dinheiro que é aplicado em dinheiro
e com medo de perder o dinheiro, ficam loucos, OU SO pessoas à beira
da loucura.

Os rapazinhos que conheço, que foram para lá, ficaram todos lelé
da cuca. Rapazes de vinte e poucos anos, vão para lá e alguns escapam
e voltam para serem hippie.c, mas cheios do dinheiro, porque é lá que se
ganha muito dinheiro. Para mim, não posso separar. Mas eu respeito a
ANEEL, na sua intenção. Isso é inegável.

Conheço lá vários colegas que foram meus alunos. A ANEEI, é
uma instituição respeitada como qualquer outra. Acho até que deve-
mos pensar num papel para ela dentro de um novo modelo de setor
elétrico. Esse modelo que está aí é uma falência na Califórnia, no Brasil
e em toda parte. É claro que é melhor, por exemplo, no Chile do que
na Argentina.

A privalização que foi feita tem que ser administrada. Essas em-
presas elétricas não são transparentes coisa nenhuma. Não há mais es-
tatística. Os índices de 1)EC ficaram uma confusão. Quanto aos anti-
gos do 1)NAE, hoje, não temos informação. Aqui, na Cemig, temos.
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Trabalhei para a Ccrnig e tive acesso às informaçôes de que precisei.
\1as, com a Light não é assim. Não há informação flCni nos si/e.r de
acesso pela Internei.

na minha opinião, temos, de fato, (ltiC mudar esse nu HICIO,

que não significa que devemos destruir o que existe, dinamitar. Não,
ISSO) flaO. Palhaço não toca fogo na lona, PC rque cai na cabeça (ldC.

Sumos palhaços (lesse circo e temos que consertar, temos que trocar a
l( na, mas fll() colocar fogo nela. V. a I\N 1 1 1 e urna iflSt Ituiç() que
também (leve participar, pensar o que se deve fazer.

Agora, o que mio dá é exportar dólares, iIl'Iportar postes, nau ter
energia elétrica eas tarifas screiri caríssimas, como estão. As tarifas
e stão absurdamente caras hoje e ainda vau aumentar com o gás natural.
Se privatizarem Cernig, Furnas e ( upel, aumentarão mais ainda, por-
que, pela teoria do custo niarginal, não interessa qual é o custo de gera
çau. As empresas vão buscar atingir o preço da sua venda de energia
próxima do Custo maior possível do sistema. Lutarão por isso. A
i\NFEL deverá estar contra, sim. Acho que vai ser essa a tendencia.
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DEBATES



Marcelo Andrade, da Ccmig: /1 /IN1 :1 I. nao se sente desconfortável
ao defender para o setor e/é/rico um modelo que já apresenta o.c efeitos
ne,&,.ç/os em países e estados 1//ais ricos que os nossos, como é o caso da crise
110 / . siado da Califórnia?

José Antônio Pereira de Matos, do Movimento dos Trabalhado-
res Nacionalistas: O modelo desenhado para o setor elétrico no País é o
mesmo, ou melhor, é baseado no modelo adotado na Califórnia e que,
hoje, es/á em xeque? Por que adotar um modelo que fracassou em sua essên-
cia?

Cláudio Girardi - Gostaria de esclarecer que a ANEEL cumpre
políticas do governo, não cria modelos. Se o modelo está rio Brasil,
evidentemente tornou-se uma política do governo. Então, temos que
cumpri-lo.

( ) modelo que está no Brasil foi criado pelo Congresso Nacional,
pela Lei n° 9.648, de 27/5/98. Portanto, estando essa lei em vigor, a
nos compete apenas cumpri-la e fazer cumpri-la da melhor maneira
possível.

() sr. Pinguelli falou que o modelo jí'i ruiu. Não ousaria contradize-
lo, não teria essa ousadia a respeito do seu posicionamento, da sua inte-
ligência, mas gostaria de dizer que ainda estamos em fase de implanta-
Çã() de um novo modelo no Brasil. Acredito que a sociedade precisa
dar um voto de confiança a esse novo modelo, às instituições que sur-
gem, até porque as empresas estão investindo e a ANEEL está vigilan-
te, está cobrando e continuará cobrando.

Que OS senhores acompanhem as ações da ANEEL. Os nossos
telefones e o nosso si/e estão abertos para receber sugestões ou reclama-
ções. Existimos para fazer cumprir a lei da melhor maneira possível
em benefício cia sociedade. Agora, exigimos o controle e a qualidade
do serviço. UI a (ldlalkiadle não existe sem energia.

Se houve falhas, se lemos, hoje, alguns apagões, talvez existam
falhas de planejamento, talvez não tenham sido feitos os investimentos
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necessários. 'Teria sido a \Nlil l . a culpada? leria sido o planejamento
o culpado

/\cho que nem se trata de buscar culpad )s, mas de verificar O que
se cometeu de errado no passado e evitar suas repetições rio futuro. l
essa a respostaque poderia dar.

Deputado Paulo Piau	I)iri,o a mn/i€i porJ/nla ao d,'. (/,u/io,
Ïpf-PszIanIe (Id á 4'\I 1:1

Primeiro, quanto à sugestiu de criação de quatro empresas: isso
nau aumentaria o custo administrativo? A tendência do mundo hoje é
a união, é a junção ) para o barateamento de custos. hntão, por que essa
separação, por tioie esse modelo?

() Brasil está cheio de pessoas que acreditam que as coisas vão (lar
certo. V. 1 xa. ia respondeu que o Congresso Nacional votou, mas o
fez por influência nossa ou por influências externas. Será que existem
elementos concretos para que possamos acreditar e dar esse voto) de
confiança? Ou - quem sabe - modelo da Califórnia não sirva de
comparação para o que pode acontecer aqui também no Brasil?

Segundo: esse holding proposto pela Cernig nau resolveria o pro-
blema, ao invés de se criarem quatro empresas diferentes?

Terceiro: acredito que a AN 1 I l deve ter uni pensamento ) qtiailt
au futuro da energia elétrica frente a outras alternativas de energia que
( niem existir no País Assim, por que a iniciativa privada não está

investindo mais, já j ,1o, e está resgatando esse investimen-
to nas empresas que comprou

Qual é o compromisso de investimento dessas empresas? ( )u sim-
plesmente vão salvar o seu investimento, ter o seu lucro, e depois o
Brasil que se dane.

Com relação à última questào, por que privatizar Furnas? Não
estamos entendendo onde o governo quer aplicar esse dinheiro. Seria
em termclét ricas? Por que o empresário nau investe direto nas
termelétricas? ( ) custo) é mais caro? São essas as indagações que gosta-
ria que o dr. ( :híudi( ) respondesse.

Cláudio Girardi - Pediria a colaboração do dr. Romeu para res-
P' >iidcr í'i	 que e fli:ils técnica.

64



Romeu Donizete Rufino - Sobre o aumento dos custos adminis-
trativos, depende da forma como é implementada a desverticalização.
lemos vários casos já efetivados de desvcrticalizaçao, em que não te-

()S esses sinais. ( ) modelo que a Cemig propôs, no nosso entendi-
mento, tenderia, sim. Não estamos questionando o modelo de se criar
urna ho/ding e as empresas, cada urna nos segmentos de geração, trans-
missão, distribuição e outras atividades. Esse modelo nos atende e, na
nossa interpretação, dá cumprimento ao que estabelece o contrato de
concessão.

Ainda que possa existir aumento de custo, dependendo do mode-
lo a ser implementado - refiro-me ao custo administrativo e não à
questão tributária, que comentei anteriormente -, entcndernos que o
ganho de produtividade na competitividade, que haverá flOS dois seg-
mentos, possa compensar eventual aumento de Custo.

Há a questão cio volume de investimento da iniciativa privada.
Posso até tabular isso depois, mas todas as empresas são obrigadas a
divulgar informações, em demonstrações contábeis anuais, em que
constem o volume de investimento. De acordo corri o nosso acompa-
nhamento, tem havido investimentos bastantes significativos, em vári-
os casos superiores ao histórico do investimento da empresa quando
ainda na sua condição de estatal.

Cláudio Girardi - O Deputado Paulo Piau, em sua indagação,
falou das alternativas de geração de energia. Temos acompanhado isso
dentro das nossas competências e até sugerido alterações legais, a fim
de facilitar a implantação de novos projetos hidrelétricos alternativo.

Um projeto que tramita rio Congresso Nacional estende o que já
existe para as usinas termelétricas de qualquer origem térmica: Qual-
quer empresa que tiver interesse cm investir até 5.000kw em geração
térmica poderá fazê-lo, bastando apenas comunicar à i\Nlll . Estamos
estendendo essa possibilidade também para as usinas cólicas. Não exis-
tia norma no Brasil a respeito de energias alternativas.

Sobre a questão de Furnas, a ANEEL não discute as privatizações.
\ empresa é federal, e é o governo federal quem decide. Se ocorrer a
privatização de Furnas, a ANREI, terá de fazer o contrato de conces-
são, porque o assina em nome da União.
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Paulo Almeida - Como ara/ia aestào do se/or e/é/rico brasileiro
11(1 th :iidti de 80 e início da de 90, a//les da pFra/iao, quando o calo/e
en/re as empresas e/e/ricas era generalia(lo, o custo de cons/riiào das usi -
nas era extrema/lei/e ii//O e as con( ps.r/on(r/as no linha,,, remunera(-o
dos ini'estznien/o.r real,ado.ç?

() Tesouro Nacional destinou vários bilhões de reais de impos-
tos para cobrir a deficiência tarifária cobrada principalmente das in-
dústrias. Se esse modelo dessa época tivesse continuado, avalia que a
situação atual seria melhor?

Luiz Pingiielli Rosa - Nau, seria, talvez, pior. l .sse itiodelo esta
'a deteriorado. Não é o modelo em si que estava errad ', a meu ver,

mas o seu uso, a sua aplicação em alguns governos estaduais, principal-
mente. Não é o caso da Cemig, não fui o caso da Copel. Vamos citar
pelo) menos essas duas empresas estaduais, que são modelares.

No Estado de São Paulo, apesar da sua riqueza, as empresas elétri-
cas foram usadas c mo cabides de emprego, como lugar para po líticOs
C( >l )carem seus correligionários. Aconteceu até em nível federal a in-
f1uncia de grandes empreiteiras e dos contratantes das obras, inclusive
fabricantes de equipamentos, etc. Isso é verdade e aumentou custos.
1 louve, de fato, inadirnplencia generalizada contra as empresas gera-
duras federais, principalmente, e que foi saneada pela chamada Lei Eliscu
Resende, no mandato de Itamar quando era vice-presidente, tendo as--
SkiiUi(lO a Presidência da República no impeachmen/ de ( :ollor.

l der-se-ia, a partir de então, fazer o nui )deio funcionar isento dos
vícios que foram acumulados. Essa deierioraçâo se deu especificamen-
te no período de decadência cio governo militar V4 e digo decadência
referindo-me ao setor elétrico, não estou elogiando nada do governo
militar Vt e se degenerou não só por essas mazelas, mas também por-
que a área econômica cio governo tomou empréstimos internacionais
em dólar, endividando as empresas artificialmente, utilizando o seu
alto crédito.

Se essas empresas fossem muito ruins captariam recurs >5. Cemig e
Furnas eram empresas que captavam recursos rio mercado internacio-
nal, como a Petrobrás faz hoje, com muita facilidade. F depois joga-
ram a dívida sobre ela, quando os juros dispararam no mercado in-
e r nacional.



Isso é real, ninguém é a favor disso. Vamos tratar do que está
acontecendo hoje. Está havendo investimento, mas em quê? Dividen-
dos estão sendo levados para fora em proporção absurda, como foi
colocado aqui. Quem disse que esse investimento interessa ao consu-
midor? Deve-se analisar o investimento: troca de relógio, melhor
contabilização dos pagamentos, etc. Isso é interessante para a empresa,
e acho correto. Mas interessa ao consumidor colocar transformadores
franceses em linhas brasileiras, não havendo compatibilidade entre os
equipamentos, até porque as linhas são velhas, e o sistema "cai" toda
hora? Interessa, sem engenharia adequada para saber do que se tratava
exatamente? Acho que foram feitos investimentos errados e investi-
mentos certos. A Light melhorou o seu desempemho no Rio de janei-
ro ) no início do seu desastroso período.

Mas vamos deixar claro que estamos flOS referindo à geração e à
transmissão quando falamos em falta de investimento. No momento
ninguém está desejando que o Estado brasileiro venha a recomprar a
Light. Estamos falando em não privatizar Furnas, não privatizar a
Cemig.

Vamos direto ao assunto. Não estamos falando da teoria das
privatizações. Isso existe, há belos livros mostrando que o mundo é
melhor assim ou assado. Estamos falando do mundo real que está do
nosso lado. ( ) edifício da Califórnia caiu com tijolos na cabeça cia em-
presa concessionária. A tarifa brasileira aumentou, e o que caiu na nos-
sa cabeça foi ela. Estamos pagando energia muito cara no setor
residencial. () apagão existe.

A imprensa noticiou há poucas semanas que Angra II teve um
problema de segurança, e caiu o sistema elétrico de metade do ffio de
Janeiro. Isso é um absurdo! Cair um raio em uma linha, e Rio, São
Paulo ficarem sem energia. E Brasília também. É um absurdo, isso não
ocorria antes, naquele tempo ao qual a pergunta está se referindo. Ha-
via a bandalheira financeira, a questão dos governadores que coloca-
vam seus apaniguados nas empresas, mas tecnicamente o sistema funci-
onava. Agora nau. E não estamos falando aqui de energia elétrica? Está
faltando no Brasil hoje. Não dá para tapar o sol com a peneira.

Deputado Anderson Adauto - c;os,aria de saudar o i)epulado
/lII,erto Pinto Coelho, porque, no momento em que Minas (ili101i para
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ajudar ,jJ preserl'a((io de 1 'urnas, criamos a 1-rente Parlamentar, da qual
ele /i o presidente.

Dr. Cláudio, mesmo entendendo a questà), é importante que isso
seja levado a Brasília. 1 1 e o senhor vem a um lsta(l() que, tiodec )rrer
dos uliinios dois anos, atU( )IJ de forma I1'Uiit() clara contra o tï)O(lCl( ) de
prjvatizaçã() e também contra as políticas macroecon micas pratica-
(Ias p( governo federal. S u ex-presidente desta (,asa, que po )curou,
em iodos os momentos, a preservação do patrimônio nacional. Isso é
verificado nas ações praticadas pelo Executivo, pelo Legislativo minei
ro e até pelo judiciário.

Num momento importante da nossa historia, no qual corncmo-
ravam( s o 21 de abril, o próprio ex-presidente do Tribunal de Justiça,
ei1 reunião cm Ouro Prei , posicionou se, de forma muito veemente,
auto contra o modeh de pri vatização como contra as políticas

macroeconômicas. Posso dizer então, que e o sentimento de \l i tias
manifestado através dos ire s Poderes.

respeito que lemos por todos os orgaos governamentais temos
também com relação à AN 1 lI .. Mas queria dizer a V. Exa, que o con-
ccii o c 1 ue ternos da i\N 1 1]. não é muito l rn, talvez em razão da
realidade da Cernig e também das ações ( )llticas desenvolvidas nesses
(tIl m( )5 (biS anos.

i\ sensaçao que lemos é que falta à A N 1 I l . sentimento nacional e
espírito de brasilidade no processo de conduçào do modelo, principal -
mente 114> que diz respeito ao setor elétrico, sem falar dos outros. Mas,
no setor elétrico, sobrou alguma coisa. E nos, em Minas, estamos nos
organizando para lutar contra a privatizaçà() do pouco que sobrou,
ant( em relação a Furnas, quanto ao que, na nossa modesta avaliação,

é primeiro passo para a privatizaçao da ( ;cmig, que a sua
desv cri icalização.

Pude ouvir e compreender o posicionamento de V. Exa .,cotri(
técnico. Respeitamos essa condiçào. V. 1 xa. não discute o model), V.
1 xa. está lá para executar, mas gostaria de fizer um apelo. Diante de
niclo a que assistimos nesse processo e, principalmente, pela SituaÇão
presente de constatação do que já aconteceu nesse modelo, vimos que
as coisas, efetivamente, não avançaram da forma prevista. ()S resulta
dos não S() aqueles que f )ram aprego )a(l( )s pelo g iverno federal.

U.m nome dessas constatações, so licitatn is uma mudança no pr -
c'(.sSo. Acho que é fundamental (ltiC haja urna revisão. Em Minas, com
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o projeto do plebiscito, que já está na Assembléia Legislativa, podere-
mos fazer um julgamento popular com a maior clareza. Acho que essa
é uma oportunidade imperdível. () Brasil terá de conhecer o sentimen-
to da população de um Estado a respeito de uni processo em curso, que
e o processo de prlvatizaçã() do sistema elétrico.

Já divulgamos uma outra linha, que é a de não privatizar, mas
acho que em Minas teremos - democráticos que somos - espírito pú-
blico para acolher o sentimento do povo. Se Minas votar, no plebisci-
to, a favor da desverticalização, da privatização, seremos obrigados a
reconhecer que estamos errados em nossa pregação. Mas se o senti-
mento de Minas for diferente, vai revigorar o nosso sentimento de luta
e de defesa da não-privatização.

Gostaria de deixar registrado que, na condição de ex-presidente
desta Casa, no momento em que o governo disse que iria privatizar
Furnas, saímos cm campo, tivemos uma participação ativa.

1-loje percebemos que já que o governo vem de forma mais reso-
luta, mais decidida, mais determinada, Minas deverá ter uma determi-
nação ainda maior para poder lutar contra o processo de privatização
de Furnas e para a preservação da Ccmig.

Gostaria, (Ir. Cláudio, que o senhor levasse aos seus superiores
esse sentimento de Minas Gerais.

Cláudio Girardi - Deputado, não só ouvi com muita atenção as
suas palavras como as anotei, em forma de tópicos. Levarei isso à dire-
ção da \NlFi, para que, nas suas competências, proceda à avaliação.
Independentemente disso, o senhor faz unia crítica à AN ElJ., dizen-
do que ela não é bem-vista perante a sociedade. lrn relação a isso, diria
que as agências são novas e, talvez por isso, ainda não sejam conhecidas
pela sociedade, mas têm um grande papel a cumprir perante a popula-
ção.

Somos cobrados pela sociedade, somos cobrados pelo Congresso
Nacional. Por numerosas vezes, o flO5SO diretor-geral e nos, assesso-
res, estivemos juntos com ele atendendo a chamados do Congresso
Nacional. Temos também de prestar contas ao Tribunal de Contas da
União. Temos todas essas responsabilidades e procuramos nos
dcsincumbir delas de forma satisfatória.
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Frn nome do diretor-geral, convido \'.1xa. a fazer urna visita à
AN 1 l onde poderá obter informações melhores a respeito da insti-
tuição. ( ) senhor coloca ainda a (1UCStO maior do sentimento dc Mi-
nas. Percebo que há aqui um receio com relação à privat izaçao da
(:em1g.Y4 A questão da privatização sempre vem à tona, cm que pese
ao fato de fl() ser nossa finalidade discutir a privatizaçao.

Eu me permitiria fazer a V. Ixa. a sugesto para que antes de se
realizar o plel)lsclt() em Minas Gerais, faça-se um debate maior sobre
o tema, convidando experis, como o nosso ilustre professor Pingiiclli
Rosa, que tem tido importante atuação nessa questão, em esfera naci-
onal, autoridades governamentais, que são responsáveis pela condução
do processo de privatização, bem corno autoridades económicas e o
Banco) Nacional de- Desenvolvimento Econômico e Social.

Alexandre Lisboa - Sindicato de Engenheiros - Por que haveria
ii.O() illstilti(ío na! no C11S0 de a Assembléia negar a desPerlzdahíz,a(ao?
1 ma punicâo da /1 11110 uma ajronla à .ço/)erani(li da Assembléia.
,; que os I)cpuiados lm a preroalira de iolar essa matéria?

Djalma Bastes de Morais - ( ) grande problema é que enumerei
uma série de riscos que a empresa Cemig estaria sujeita caso 1 Icassernos
inaclimplentes com a ANlNl .. Vindo o projeto para o àrnbito (li)
Legislativo, e aqui se processand as discussões. Como ocorre neste
fórum, não acredito que a ANIl .l . venha realmente a tornar a Cemig
i nadimplentc, confrontando com a Assembléia. Acredito muito no
espírito publico da ANEEL. que o Executivo tinha que fazer foi
leito. 1 flViOLi ( ) Pii ))eto) à ASSeiVtl)lCiL, (_]UC C soberana.

Tenho a certeza de que não havera um confronto da ANI l I. com
o Poder 1 .egislat ivo, tornandoa empresa Cemig inadimplente. lenho
a certeza que deve haver urna acomodação. Caso a Assembléia venha
realmente a negar a desverticalizaçao, temos aCerteza que a ANLLI.
entenderá.

Deputado Mauro Lobo - Temos uma história. Is decLróe.r /ém de
ter a pai/ir de urna e.\per/éncia, prineipa/menle, qualido ela é
/on'a e valiosa. /1 (.euiiq (omeou como Centrais !Iétricas de 4\1U1111 Ge-
rais e, »osteriorme'n/e, tornou-se Companhia 1:	C.Va/eiN/efl/C ao

peneber que sua iea de alilti(àO linha que se e.vpandzr cada ie mais. 1 oi
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um modelo de empresa à medida que a própria (Jopel, citada COMO uma
das ;iiais eficientes, seguiu o modelo e, mais ainda, há o egresso da Cemig
que trabalha na C'opel, como também na ESC'ILSA, no Espírito Santo.
1 ntào, a Cemig tem uma história de inovação, de competência. Acho que
esse problema de desverIica/iaào da Cemig ou de qualquer outra empre-
sa, uma exigência legal, é uma intromissão talvez não muito inteligente
dentro de uma experiência. Acho que ela até poderia ser desverticaliada
se a própria Cemzg chegasse a essa conclusão.

Mas não como imposição. O que estamos querendo é que as nos-
sas empresas sejam eficazes, sejam competentes. Essa é a grande ques-
tão: a imposição tem que ser nesse novo modelo, desconhecendo todo
o passado. Se ela fosse ineficiente, tudo bem, mas não é o caso. A Ccmig,
no Brasil, é um consenso. 1 ,1a pode ter as suas falhas, mas, numa avali-
ação global isenta, é uma empresa eficaz e que trouxe grande contribui-
ção ) para o desenvolvimento desse segmento, não só de Minas Gerais,
mas também de todo o País.

Quero me convencer do porquê dessa desverticalização. Se foi
realmente um preparativo apenas para um processo de privatização,
acho que esse processo tem que ser revisto. A que estamos assistindo?
De um lado, sabemos que a própria sociedade brasileira está buscan-
do, hoje, a garantia cio seu futuro nos fundos de pensão, COfl() o da
própria Cemig. As empresas de capital aberto são privatizadas e, em
seguida, são fechadas, como vimos acontecer várias vezes. Se estão fe-
chando é porque o negócio é bom e, se é bom, por que vamos dividir
com mais gente? Por que OS fundos de pensão não terão essa opção
também? Esse modelo tem que ser questionado. Por isso, gostaria que
o senhor se aprofundasse mais para nos convencer de que essa
desverticalização é importante.

Romeu Donizete Rufino - Gostaria de fazer uma consideração
ao Deputado Mauro Lobo, porque da forma como o assunto está sen-
do tratado, fica a impressão de é uma imposição da ANEEL. Na ver-
dade, é uma condição cio contrato de concessão que foi uma vontade
entre as partes, foi um contrato representado pela ANEEL e pela Cemig
com uii acionista c( nt r( lador. Portanto, foi um compromisso, COfio

vários outros que dizem respeito à reajuste e à revisão tarifária, que
tem sido) observado na sua plenitude.
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Essa é urna condição contratual. Quando estamos cobrando o aten-
dimento, a t1ueStà() do contrato de concessão, estamos apenas zelando
por urna responsabilidade, que é da i\NEEI , de fiscalizar OS contratos
(te C0flCCSSa0, 1` é urna condição do contrato, não é urna iinposi_
Ço) da AN 1 1 l Na época, foi assinado pela concessionária e pela

pelo acionista controlador.

Cláudio Gcrardi - A questão da desverticalização é uma adapta-
Çao) às regras do setor. Como sabemos, o serviço de energia elétrica é
um serviço regulado. as concessionarias devem se adaptar a esse ser-
viço. Se a Ccmig não se adaptar, ela fica prejudicada cm relação a esse
serviço. Criamos, em 1995, a figura da produção independente de ener-
gia elétrica. ( ) que significa isso? E que a produção de energia elétrica
nessa figura de imancipaçao), independe daquelas regras dc serviço pú-
blico.

A Cemig, hoje, é urna concessionária de serviço público de dis-
tribuição e de geração. E foi por urna falha nossa, interna, que se
permitiu que um dos projetos da Ccmig passasse a ser produção
ii d e pendente.

que (ligo nas minhas exposições pelo Brasil afora é que se trata
de um caso (te psicanálise, porque, nessa situação, ela tem duas perso-
nalidades. ()ti seja, ao mesmo tempo que ela é serviço público ela é
uma produtora independente. F. o que ocorre? Unia concessionária (te
serviço público não pode praticar preços livres, ela tem preços regula-
(1()s, enquanto na produção independente a empresa tem liberdade cm
negociar esse preço com queni for adquirir essa energia cicIa. SI() c 1 ucs-
toes de adaptação às regras que disciplinam o I1OVI) TTK)dClo) setorial,
que inclui urna série de coisas. ( ) modelo mais simples foi instituído
agora, mas a abertura da legislação já ocorreu na última década. Foi o
ctic possibilitou que a Cemig construísse Igarapava; foi a questão dos
consórcios de capitais, porque antes ela não podia fazer isso. Tivemos
lá urna atuação muito forte.

() ex-presidente cia Cernig e ex-deputado estadual Carlos 110v,
teve urna atuação multo estreita conosco e com ele debatemos muito
essa questão (los consórcios, o que contribuiu muito) com os projetos
que a Cemig hoje executa na geração de energia elétrica no FIslado.
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Trabalhamos c isso favoreceu a Ccmig e favoreceu o País, porque cria-
mos uma nova regra que possibilitou a conjugação de capitais públicos
e privados para a construção de novas usinas, para a conclusão daque-
las usinas que se encontravam paralisadas.

Fabiano Leite, Vereador da câmara Municipal de Machado - com
a de.íiertica/iaçào, ou seja, com a subdivisão dos seus vários servi (os, nào
haveria o risco para o Estado de a Cemzg tornar-se ineficiente, piorando o
atendimento,,iá que, com a empresa integrada, o serviço de energia é
homogêneo e cenira/iado?

Marcelo Correia de Moura Baptista - Durante a exposição,
mostrei que essas empresas, caso sejam cindidas, serão mais frágeis,
gerando uma dificuldade de manter um nível no meio dessa concor-
rência imposta pela i\NEl1 .. Em um primeiro momento, a i\N hEI.
informou que aceitaria essa questão do ho/ding, tias iSSO nao é o que
está escrito no contrato de concessão, que também previa a manuten-
ção do acordo de acionistas.

No próprio contrato de concessão, havia a previsão de algo que
está sendo discutido na Justiça. Não sei se, hoje, para a ANI;lJ., seja
suficiente essa questão cia ho/ding. Amanhã, pode não ser. Ela poderá
entender que tem de ser feita a cisão das empresas. Qual é a deliberação
a ser tomada? A lei que o governador mandou prevê, no máximo, um
ho/ding, e a Cemig criaria subsidiárias integrais.

Teríamos de estudar melhor essa questão da integração entre essas
empresas. Como se poderia reverter o lucro de uma empresa para ser
investido em outra da mesma holding? Não sei quais seriam as impli-
cações práticas disso.

A princípio, caímos naquilo que foi questionado. Para que isso?
Onde está o ganho disso? Enxergamos apenas a perda e a deficiência
administrativa. Essa é a questão que estamos expondo. O motivo disso
tudo consta cm um parágrafo> do contrato de concessão. Mas não have-
rá esse direito raso a Assembléia não aprove a lei.

Deputado Rogério Correia - A Bancada do PT é favorável a pro-
por/ti de emenda t (.'ons/i/iIiço enviada pelo o,ernador à /1sremb/tia
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1 eislativa, que co/oca a ql/estio de qualquer prul'llhlJ2(ao, seja da Ce,ni
ou da Copasa, dependente tanto da aprora(àc') da Assembléia 1 egi.claiiva
qual/o, pos/eriormente, de uma Co 1/sul/a popular por meio de um re/èren-
e/o. 1sse é iiw passo fiindamen/a/ para procurar barrar o desejo de
p1i/'a/i2aào que já demonstrado pelo governo /ederal.

Ao mesmo tempo, expresso um posicionamento contrario a esse
processo de desverticalizaçau da Cernig. Inverto um pouco o
posicionamento feito pelo representante do Sindicato dos Nngcnhci-

Pergunto aos representantes da AN I-'Fl o seguinte: i\() Cine tudo

indica, o posicionamento da Assembléia 1 ceislativa, como já disse o
ex-presidente olesta Casa, deputado Andcrson Adauto, e o próprio re-
presentante olo PSDB, deputado Mauro Lobo, bem como o o

P( )sicionament() da Bancada elo P1 e do PMDB é ele que esse pr )jelo ele
(lesvcrncallzaça() enviado pelo governador, que ele próprio questiona,
deve ser rejeitado pela Assembléia. Qual será o posiciotia111et'to da
A Nt 1 l? Flia respeitará essa vontade da Assembléia, que é a do povo
mineiro, ou continuará  ameaçando multar e expor a Cemtg como
inadimplente? Deixamos aqui essa pergunta, além de um
questionament ao Sindieletro e à Ccmig, por meio do dr. 1)j:ilma. ( )

o governo d lstaclo e o movimento sindical pensam sobrearea-
liiaçào de um plebiscito nacional com relação à privatizaçao ele Furnas?

Cláudio Girardi - Não gostaríamos de discutir, neste evento,
qual seria a eventual posição da AN EFI. cm relação à não-aprova-
ção do projeto. Lembramos que vivemos em uni sistema democratico
e legal, cm ClLte as leis deveii ser cumpridas. A Lei o" $.987, que trata
dos serviços públicos no Brasil e é utilizada tanto pelo governo federal
quanto pelo) estadual em qualquer serviço publico, tem figuras e san-
ções. Os contratos de concessões celebrados, cm decorrencia dessa e de

utras leis, prevêem sanções pelo seu descumpnmento. Não discutire-
mos aqui se as aplicaremos ou m,-to, até porque não flOS cabe discutir
ISSo flcSte CVCI1I0. Certamente, a direção da i\N 11 .l . saberá avaliar esta
questão em toda a SUi amplitude.

Djalma Bastos de Morais - E evidente que seria muito bom para
o l stac1c) de Minas e para o País conseguirmos taer um plebiscito ou
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um referendum sobre o problema de Furnas. Em flOSSO caso, acredito
que a Assembléia referendará também o projeto do governador; e a
questão da privatização, se existir, terá de ter o referendo público.

Seria muito bom para o País, se também fizéssemos um referen-
dum para Furnas. Como operacionalizar isso, está nas niaos dos parti-
dos, principalmente cio P1', que tem uma amplidão nacional muito
forte. Quem sabe?

Engenheiro Nelson Antônio Prata, da Assembléia Legislativa -
1 hJ um prIncl/io que preceitua: "Ordem absurda não se deve cumprir".
Não é chegada a hora de recusarmos esse iio de/o ou repensá-lo?

Umbelino, produtor rural de Água Comprida - 1 lá quatro anos,
venho tendo problema com quedas de energia, que me travem grande per-
da de frangos. Há também proprie/ários na região que es/ão perdendo lei-
te. 1\To dia 19, do ivês passado, houve novamente uma queda de energia,
que me trouxe um prefuío de 2.700 aves. Quando lzamos para o 0800,
não somos bem .'ihniilos, porque, IS i'es, theu/// -om /11/1(1 (len/orri h
até 9 horas.

Gostaria (k solicitar que O plantonista (1UC havia, h;i cilic() anos,
cm Agua C imprida, V( )ltasse.

Djalma Bastos de Morais - Primeiramente, em nome da empre-
sa, quero pedir desculpas pelos problemas que têm sido acarretados
por falta de energia. Vou entrar em contato com o flOSSO Gerente de
Arca, para tentar resolver especificamente o seu problema e de outros
companheiros, cm volta, que também devem estar sofrendo.

Quanto à situação do plantonista voltar para Agua Comprida,
vamos estudar essa possibilidade com o d. Aluísio. Mas queria lhe adi-
antar que a retirada dos plantonistas de algumas áreas, inclusive de
Agita Comprida, deveu-se ao fato de que, através do 0800, estaremos
resolvendo esse tipo de problema pr()vavelmente com mais agilidade.
Por que? Porque através do 0800, 1-)od1emos também, de imediato, via
satélite, detectar aquele veículo ou equipe que esteja mais próxima para
resolver o problema.

Vou estudar com o dr. Aluísio Vasconcelos, os problemas não só
de sua área, como também das áreas vizinhas, para que possamos agilizar
esse tipo de atendimento. Embora haja o saudosismo cm relação ao
plantonista, a verdade é que o 0800 tem sido muito ágil no atendimcn-
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to à nossa população. Mas dc qualquer maneira VanIOS fazer um estudo
epecit1c() da sua árca, para ver em flue podem S melhorar.

J osias Aguiar Ribeiro, (1(1 (.>-imara Ai nniij ii de Machado -
seria uma /irsa ti /1 NILL ti/ar em tIes,e,jica/nacao, /entan(/o co/l/n,J(//r
e esconder a palavra prna/ia(a?

Luiz Pingueili Rosa - Repito a minha interpretaçao de que a
lógica cio modelu inclui as duas COISaS. Em seu papel, a AN 1 l 1. segue
a urna legislação, mas ternos que ir além dessa questão. () importante é
pensar o que é melhor para o governo de Minas. 1 lá também a questão
do pacto federativo que está em jogo. Antes de serem aplica(h)s, os
princípios que governaram esse modelo foram muito discutidos inter-
nacionalmente. 1 lavia também a ideia da chamada governabilidade
mundial, que estava na pauta das reuniões internacionais. Dizia -se que
a economia não comportaria mais o excessivo, assim pensado, poder
de intervençio dos Estados nacionais nos seus negócios internos.

Entre outras coisas, iSSO incluía a privatizaçà() desses setores em
que o Estado intervinha muito.

as agências foram pensadas corno instrumentos da
governabilidade. Nesse ponta), deenclo a ANUI-1,  em se declarar se-
guidora de uma política de tuvernu, favorável à legitimidade de seu
Vi )t( ) e da cleiçà ,. 1 loje, entende- se a ANUIV.1. corno um instrumento
de governo. Também estamos discutindo o pacto federativo. Sc esta
Assembléia resolve algo sobre a

1-lá urna hierarquia de leis C( )nplicadas, no Brasil, que precisa ser
discutida. Neste casi , não coloco a AN [LEI. no I g ) pois há uma legis-
lação sobre o assunto. Mas ci )l( )co o modelo no fOgo, já que faliu na
Califórnia. 1emus que mudá-lo. Não há nada que nos obrigue a seguir
nl( )delo algum já que este tem que se adequar à realidade.

Também a i\N 1 [LJ terá que se adequar à realidade. j\ sua posi-
Ça( ), til) caso das energias renovaveis, é muito interessante, tentando
estimular formas de investimento em pequenas hidrelétricas com a li-
beração de certas restrições. A soluçao para a crise de energia elétrica
exige medidas ernergenciais, que passarão pelo uso de energias
rcnováveis disseminadas, pelo uso do gás natural diretamente pelas
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empresas consumidoras, pela conservação de energia. São políticas de
energia não só de geração na rede.

Repito, o modelo inclui dcsverticalizaçao num quadro de
privatização para estimular a competição entre as diversas fases, cm
particular na geração de energia.

Marcos Barbosa, funcionário da Assembléia Legislativa - A re-
presa de 1 urnas er/i com seu nível de água abaixo do normal. Quais os
motivos?

Djalma Bastos de Morais - A represa de Furnas está com seu
nível abaixo do normal, realmente, por motivos já expostos pelo pro-
fessor Pingucili. 1-lá uma definição cio órgão regulador para que se pro-
duza energia com conseqüente rebaixamento do nível da represa, não
só a de Furnas como também Três Martas. Então, o que fazer? Como
resolver? O nlO(ICl() está falho. Precisamos de novas usinas cm funcio-
namento. O modelo, quanto à geração termelétrica, que poderia dar
mais agilidade à produção de energia, está falhando. Poucos são os
empreendimentos em andamento. Apenas a Pctrobras está agüentan-
do, com 13 a 14 projetos. Não tenho a solução para esse problema. ()
nível de Furnas está baixo, se não tivermos chuvas, o nível piorará nos
próximos 60 dias e acreditamos num problema energético para este
Í1 no.

Vanteir do Couto: O Brasil se tornou o cartel geral do crime orga-
,iiado. Todas as empresas es/a/ais lucrativas serão doadas em forma de
pr1vatiaçào. O que restará para os brasileiros?

Djalma Bastos de Morais - Digo-lhe ciuc ainda confio, tendo a
esperança de que isso não seja realidade. O Brasil não se tornou nem se
tornará cartel geral cio crime organizado. Quanto às empresas lucrati-
vas, embora estejam sendo vendidas, nós, aqui cm Minas, representa-
mos um núcleo de reação a esse modelo, haja vista OS esforços que
envidamos. () senhor ouviu flOSSO5 pronunciamentos. Todos estamos
empenhados para que isso não ocorra. E quanto ao que restará para os
brasileiros, tenho a certeza de que, em Minas, muitas estatais sobrevi-
verão.
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Eugênio, do Sindicietro: O senhor poderia esclarecer melhor a
íio do pi.id'nic da Cemzg quando coloca, como ponto neativo, somente
o au/fiei//o de impostos, o que di ,'er quanto e desvertica/iacão? Seria só
iSSO?

Djalma Bastos de Morais - Vamos sobreviver, se Deus quiser.
1 videntemcntc, quando expus () motiv do prejuízo financeiro é por-
que estava julgando que é o maior pre j uízo que a empresa teria com a
dcsvcrt icalizaçao. Prejuízo financeiro é dentro das quantias mostradas
aqui. Mas outras coisas que julgamos maléficas também ocorrem. i\d
tilililsi raçoes distintas, com pessoas distintas, quando houver a fusão.
\liiit(> embora fl() modelo que propusemos à ANEEL, de uma ho/diní'
de três empresas integradas, com a mesma administração as quatro
empresas, evidentemente, quando 11( )uvcr a cisão, administrações dis
tintas vão existir, com custos embutidos na tarifa. E outros prejuízos
que não quero enumerar. Quando citei o prejuízo financeiro é porque
juktici	mais importante e visível já em curtissim() prazo.

Bruno Rennó Leite, da Faculdade de Direito da UFMG - ( . 11eiÍf
os /nndarnen/os para escolha do modelo (/(.çl'er/,cjl/iado, tendo em lis/a a
(///ldu/da(/e (li concorrência na transrní.rsao e na (lis/ri buiíao. (orno SÍ

a (oncorrdnciez nesses setores?

'Teresa Vilas Boas, da Assembléia - O representante da À\I :1 1.
liiF/ilS ei/Ir/Na/lias de defesa da desier/ica/iaao, sem apresentar dados.
Todos os demais apresentaram dados liem ob1e/nos que comprovam os
p re/uíos (1(1 desrer/icaliacào.A l.\II:J. desconhece esses dados ou tem
elemen/os parei O.Ç (O//testar?

Cláudio Girardi - Resp(ndcn( ) w) Rruno Rennó Leite e já apro-
vcitancl( ) pira responder à Teresa Vilas lo as, talvez pela escassez (l)
tempo pira a exposição cio tema e pela brevidade nas respostas, tiao
pu(lcm( s mostrar, com maior clareza, a questão da contaminaça( ) dos
custos. ( ) làto é que o modelo estabelecido é concorrencial, e é difícil
conviver com uma empresa que pratica, ao mesmo tempo, o modelo
concorrencial (aberto e o modelo regulado, tendo (jUC praticar preços
regulados. Quando essa empresa exerce três atividades e, no caso, mais
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urna quarta inserida - a comercialização ) ela energia -, ao mesmo tcifl-
O, isso significa que pessoas que trabalham na distribuição OU trans-

missão de energia elétrica, atividades reguladas podem estar, simulta-
neamente, trabalhando para a produção OU comercialização da energia
elétrica, atividades competitivas, não reguladas. Esse é o centro da ques-
tão: a ANI<EL ter segurança na apuração cios custos de todas as ativida-
des, pois ela não pode ter certeza de que os custos apresentados cm
urna atividade ou outra sejam claros, isentos. l, não havendo essa isen-
ção, pode haver um prejuízo para todos os outros consumidores, em
função da concorrência cm nível nacional.

Por outro lado, se a Ccrnig criar - se já não tiver criado - uma
empresa cornercializadora, poderá vender energia elétrica a consumi-
dores de qualquer outro Estado. Já há situações como essa: a Copel,
através de sua empresa comercializadora no Paraná, vende energia a
consumidores em São Paulo. E, sendo um preço competitivo, conside-
rando-se a atividade competitiva da comercialização, ela pôde ofertar
um preço melhor a um consumidor de outro Estado. Da mesma for-
ma, a Ccrnig, não se adaptando à essa configuração proposta por esse
novo modelo, poderá ter prejuízos, se for impedida de praticar preços
livres, ao perder grandes consumidores para concessionárias de fora,
que já criaram suas comercializadoras. Questões dessa natureza, difi-
cultariam a ação da empresa no futuro.

Por isso, enfatizamos que fla() haverá prejuízos para a empresa. i\
desverucalização não tem qualquer tendência para a privatização da
Gemi g.

Marcelo Andrade, da Ccrnig - Como é possível se falar em
(ompe/i/i1i(I(1(Ie no setor e/é/rico quando se está monopolizando o mesmo
com os poucos plaj'ers internacionais? A AN!!L tem força política para
punir um ((ir/e1 internacional?

Cláudio Girardi - Veja, Marcelo, ocorrendo irregularidades ou
(lcS( )l)cd iência à legislação setorial ou ,tos  C( rJtratos de concessão, com
certeza, a i\Nlll, aplicará sanção, seja à empresa nacional, seja à in
ternacional. Para manter a qualidade do serviço de um Estado do Nor
deste, a ANEEL iniciou um processo ele declaração da caducidade ela
concessão, que significa retomar de volta o serviço concedido àquela
empresa. Só não concluímos o processo, porque a empresa, de capital
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internacional, teve um período, imposto por lei, para melhorar seu
serviço e o fez, trabalhando diuturnamcntc em todos os setores.

Maurício Meio Dolabela - { 'ma pergunta para representante da
l.\I	 1 ' Oi/ra para o presidente (1(1 (.e,,,i'. (Ir. Cláudio. A Lei de (o,z-

cessoes, em seu art. 6°, determina que um serviço adequado de con(essao
pública e aquele que tem, entre outros aspectos, a tarifa módica, ou tarifa
bara/a. () ar/. 9° prevê que. e//ia//fio (Id rev!sao /aru/árza, OS Cri/er/OS de
rea//iste (ie/'eríam 'arantir o equilíbrio econouiuico -/ïnanceiro do empre -
('ildI//JeilIO. Para /iuis de operacionali ,'ii esses ar/ios, os contratos de on-
cessao têm pre/islo clausulas de rea/uisIr tarifario baseadas no modelo pne
cap, ado/ado na Imlaterra e pela /1 \I .1 1

importante ressaltar que o Banco Nacional de Desenvolvimen
lo 1 coIi(>nuc() e Social, ao pesquisar o modelo inglês, reconheceu que
um de seus problemas que era que as empresas concessionárias de ener-
gia elétrica não publicavam suas informações, suas demonstrações
contábeis, de forma a e permitir o cálculo de ganho de produtividade
para fazer com que ele fosse repassado à tarifa por via de critério do
Price cap, via "1 IX".

A /\N III I fará uma audiência publica, no dia 28 de março, em
Brasília, s l)rc a t-ninuta de resolução dos critério ,, de reajustes lan fari(s
e eSli Ll)eria até amanhã a contnihuiça 1)(>i-  escrito. Quero saber se ate
o nu uneno a ANUI-1, está satisfeita Com a transparência das empresas
c )flccSsi( marias para fins de regulação tarifária.

Quero também fazer uma pergunta ao (Ir. l)jalma Morais. Nititias
empresas do setor elétrico têm avançado na publicação de suas demons-
trações contabeis. \'ernos a Iii ETR( )PAE 1 .( ), a Copel, publicando a
demonstraçao do chamado valor agregado, que mostra o quanto de
renda da empresa vai para os atores sociais, tais corno os trabalhadores,
os acionistas da empresa, OS Bancos e o governo, pelos impostos.

l rém, a dern )nstraçà() d( ) vak r adicionado  mostra uma riqueza
que fica apenas para esses agentes CC( uu)iilic()s. Riqueza essa que pok--
na est a r sendo (A)tida por via de aumeni t de tarifa. A Cemig teria
vontade (te publicar uma demonstração contábil, divulgando os SeUS
ganhos de produtividade e quanto está sendo repassado às diferentes
classes de consumidores mineiros
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Djalma Morais - A Cemig está num processo de lançamento de
ações na Bolsa de Nova lorque e, para isso, vai publicar as suas de-
monstrações contábeis de acordo com OS padrões norte-americanos.
Acho isso muito normal já que elas serão negociadas na Bolsa de Nova
lorque, mas essas mesmas informações seriam importantes para a
regulação tarifária no Brasil ou o senhor acha que poderíamos avançar
mais?

Romeu Donizete Rufino - Com relação à questão do reajuste e
da revisão tarifária, o modelo que o senhor já enfatizou, realmente, as
informações são fundamentais. E uma questão muito delicada, é a cha-
mada simetria das informações. Temos todos os instrumentos para fa-
zer com que essas informações sejam fidedignas, corretas. Temos a área
de fiscalização econômica e financeira, que é a minha área, um modelo
que estamos aprimorando, um instrumento para exigir qualidade des-
sas informações. Não é o nosso desejo, mas dispomos de um processo
punitivo, caso seja necessário.

Acreditamos que teremos condições de buscar essas informações.
E evidente que é um processo de contínuo aprimoramento. Se a em-
presa desejar desvirtuar a informação, teremos muito trabalho para
conseguir que ela seja fidedigna. Acreditamos que essa não é a realida-
de de grande parte das empresas. Imagino que não façam isso pela cons-
ciência de que prestam um serviço público e também porque se fize-
rem estão sujeitas as sanções pesadas.

Djalma Bastos de Morais - () (Ir. Romeu já respondeu parte da
pergunta. Quero apenas enfatizar que acho que nenhuma empresa do
País sonega os ganhos de produtividade. Eles são enviados à i\NEEL e
revertidos ao consumidor. Caso precise, podemos colocar à sua dispo-
sição os nossos dados.

E de fundamental importância para uma empresa como a Cemig
- que já tem uma série de investidores no exterior - que tenha ações na
Bolsa de Nova Iorque, até porque isso revela a nossa situação de liquidez
junto a esses grandes conglomerados. E importante que o investidor,
principalmente o de fora, conheça a empresa que está investindo, que
está emprestando dinheiro quando renovamos os nossos eurobônus
ou pedimos empréstimos para novos investimentos. Em nenhum mo-
mento, a Cemig - o governador Itamar Franco e com certeza OS próxi-
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mos govcrnantcs - irá mostrar para o exterior algo que Sonegue O flOS-

so consumidor, a nossa população. Os nossos dados estão abertos a
todos. Garanto que nenhum dado será sonegado aos nOSSOS usuários,
aos nossos investidores e mostrado ao investidor estrangeiro. Percebi
que o senhor é curioso e nos colocamos à sua disposição para quais-
quer esclarecimentos.

Paulo Jorge dos Santos - Iodo e qualquer prole/o nefi./o dogover-
no ftderal vem sempre complicado, cheio de gafes e falácias, tentando
mostrar para o povo que ele bom. E como se tivesse servindo pimenta em
/rma de doce de lei/e.

Sabemos que essa divisão é urna forma de melhor entregar o
patrimônio público ao capital internacional. já dizia o meu avô, cm
sua pequena choupana, iluminada Pelo PC(1UCflO candeeiro, quando ain-
da nem existia a Cemig: "Em time que está ganhando não se mexe."
Esse é um recado para o próprio presidente. Nós, mineiros, lutaremos
até o fim para proteger o patrimônio de muitos que vieram antes de
nós e tiveram de mudar de suas casas que hoje estão encobertas pelas
águas das usinas, que engoliram as suas cidades e a sua cultura. Tenho
uma sugestão a fazer à Divisão de Patrimônio. Existe urna fazenda em
Buritis, de segurança nacional, que poderia ser dividida cm lotes para a
reforma agrária. As s im, realmente, OS mineiros seriam beneficiados.

Esse esquartejamento da Cemig é imposição do governo, da
ANEET, ou cio FMI?

Cláudio Girardi - Acho que na nossa exposição ficou clara a
razão e pela 1cial está prevista a separação das atividades empresariais
da Ccmig, mas vamos falar a respeito mais urna vez. A Lei n° 9.648,
aprovada pelo Congresso Nacional, é que prevê a separação das ativi-
cladcs e a AN EHI. executa essas atividades.

Franklin Moreira Gonçalves - O procuradorgeral da AJ"lII
que, no início do debate, disse que não queria entrar muito no modelo,
mas, no decorrer das questões, acabou revelando que a 1INEJ1 tem uma
p osi:ào em reía(ào a ele. Ele dei.vou mui/o claro que para que a
desver/ica/iafão seja levada a frente é necessario que cada uma das em
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presas - tanto de geração, de transmissão como (18 distribuição - tenha
sócios distintos, ou sela, não podem ser todas de um mesmo dono, uma
ho/ding. Parece-me que a 11NH1I. admite claramente que o modelo de
reestru/uraào do setor elétrico deve atender ao objetivo de prit'atiaçào.
Isso é público, basta olhar no site do Ministério de Minas e Hnegia, na
parte de reestruturação do setor e/é/rico, para ver que uma das recomenda-
ções é que antes do processo de priva/iação deve-se /aer a desvertica/iaç'ão
das empresas para que possam vendê-las separadamente, até pelo valor
elevado de cada uma delas. Parece que a ANL LL fa a dejèsa do modelo.
Fica, então, uma dúvida: será que o holding vai mesmo atender aos objeti-
vos da ANE!L? Até que ponto, num segundo momento, a AN1Ii, não
vai impor a cisão das empresas e que cada uma, tanto de geração, de trans-
missão e de distribuirão, tenha donos distintos para poder atingir os .reu.r
objetivos? Não há como separar até porque a recomendação preliminar é
para que se ftiça a desverticaliaçào.

Se a /\NEEL está seguindo uma lei, por que o governo federal
mandou para lá o Projeto de Lei n° 2.905, que no seu art. lO fala da
necessidade de as empresas de geração, de transmissão e de distribuição
serem separadas um ano após a aprovação da lei? Se o governo está
mandando uma lei para tratar desse assunto, dada a relevância do tema,
que é a divisão cia Cemig, com base em qual lei a I\NFEL está queren-
do impor a desverticalização cia Cemig? Parece que é com base em
uma lei de 1934 OU de 1995, uma coisa muito antiga, que já mudou
muito. Uma lei que não trata especificamente da questão da
desvcrticalização.

Daí a importância dc que haja na Assembléia o debate de um
assunto tão relevante. De repente, a i\NEEI, vem menosprezar a im-
portância da desverticalização. E uma incoerência com o próprio mo-
ciclo do governo federal, que tenta aprovar o Projeto de Lei n° 2.905
sobre a desverticalização.

Em relação à Resolução n" 456, acho que a i\NEEL deveria ter
uma atuação mais eficiente, porque esperamos que haja, de fato, uma
regulação social, preocupação corri tarifa, com o atendimento do con-
sumidor. Ela fala que o consumidor não tem de sair cia sua cidade para
obter o atendimento. Portanto, deveria haver uma agência de atendi-
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mcnt() Cm cada município. Grande parte das empresas privatizada s e a
própria Ccmig vem fechando as agencias de atCÍl(IitïiCfltO. Talvez essa
na() seria uma bandeira para a ANFEI levar com mais ênfase, Com
mais eficiência, para garantir, de fato, a regulaça() soctak Scra e a
i\NFEI, oito está deixando de cumprir o seu papel para preencher urna
lacuna, porque há urna falta da regulamentação social que não existia?
Corno fica a Resolução n 456? Vai obrigar as empresas a abrirem as
agencias em todos os municípios?

Cláudio Girardi - A primeira questa() que o senhor coloca é so-
bre a segmenlaçào, se haveria mais de um dono ou não. Parece-me que
a proposta que a Ceniig colocou é criar holding com as três empresas.

uma proposta viável, segundo a avaliação do (Ir. R( ufleu. Veja: a
/\N 1 l .1 j esta confirmando essa proposta que a ( cmig lhe fez de
segmentação ) em ti -és atividades, criando um holding do mcsiu ) grupo.
De modo que nao haverá outros sócios nessa empresa.

Quanto à privatizaçào, esta passará, com certeza, pelo governo do
Estado, ou seja, partirá do governo do Estado de Minas ( krais e passa-
rã por esta Casa Legislativa. Nos, insisto, fla() temos - nem devemos
ter - influência alguma cm relação à privatização, qualquer que seja a
empresa. lemos, sim, relação com a qualidade dos serviços.

( ) senhor falou cio Projeto n" 2.9()5. De fato, ele contém uma
disposição expressa em relação à separação das empresas. A Lei n
segmenta as atividades, listamos fazendo uma exigência da Cemig, com
base num contrato celebrado corri a 1 1 mao, rcprcsentula, à	)ca, pelo
Departamento Nacional de Águas e Energia 1 ltrica. Nu i"()1 a AN EEI

(1 UC subscreveu o Contrato. ( ) governo do 1 stado de Minas ( ;c-ii é o
aci nisia C( )l1l o )ladl( r, inclusive com cios CStratégic os. ( ) g( )vcr-
liíkl( >r do Ulsiado assim subscreveu o contrato. UIstamos, h ))e, fazendo
valer regras com rat tiais, assim como fizemos valer i ;íi1n todos os
aumentos tari fari( s, que são cláusulas contratuais a que a ( emig tem
direito. Não negamos aumento algum tarifário á Cenilg, porque está
previsto no contrato.

U.m relação à Resolução n° 456, é resultado de um trabalho cio
setor elétrico brasileiro do Departamento Nacional de Águas e Ener-
gia Elétrica, que vem de 195 v , quando se regulamentaram, no Brasil,
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OS serviços de energia elétrica. i\ partir de então, a Resolução n° 456,
que vem substituir a Portaria n° 444 - se não me falha a memória -, de
1997, atualiza, desde 1957, as condições gerais de fornecimento. () que
isso significa? l ' o relacionamento do concessionário com o consumi-
dor e do consumidor com o concessionário. ( ) aperfeiçoamento que
traz, agora, é para valer, e a i\NEE1, vai fazer com que seja cumprido.
Por exemplo: Criação de impostos. Se está colocada na Resolução, é
urna exigência que as empresas deverão atender. E a ANEEL vai fazer
com que seja cumprida.

Natanacl Marçal de Souza, do Sindieletro - Gostaria de saber
quais são OS parâmetros que autorizam o aumento de tarifas, sendo que
a inflação girou em torno de 6% no ano e, conforme informação, o
aumento poderá chegar até 18/. E também fui informado pelo presi-
dente cia Cernig que o governador Itamar quer que fique em torno de
15%.

O aumento do salário mínimo, depois de muita briga, chegou a
e o presidente da República alegou que não teria como aumentar

mais. Como a ANEEL, conforme contrato assinado com as empresas
energéticas, vê a questão da inadimplência, haja vista que a classe me-
nos favorecida não está tendo como pagar suas contas? Existe alguma
cláusula que prevê a garantia e o fornecimento à classe menos
favorecida?"

A segunda pergunta: Devido à diminuição do subsídio da classe de
baixa renda fixada atualmente em 30kw, houve aumento nas reclama-
ções no valor das contas. Hoje, para fazer uma inspeção de medidor
residencial é cobrada do consumidor a quantia de R$2,50. Se o consu-
midor não concordar com as explicações cio eletricista da Ccrnig, o
cliente tem o direito de mandar seu medidor para o órgão federal para
verificar a sua aferição, ao preço de R$1.100,00. Com que base técnica
a i\NEEJ chegou a esse valor de R$1.100,00? U. qual a cláusula que
garante esse direito ao consumidor? Caso a iNlEL não seja responsá-
vel pela instituição (lesse valor, que órgão federal o estipulou?

Cláudio Girardi - Nós, da ANEEL, herdamos a questão tarifária
(lO governo, que criou uma cláusula tarifária - envolvendo reajustes
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tarifários - nos contratos de e ncesses. Fxiste urna formula indican-
do OS C )i1Il) onentes que detcrrniiiaiii o reajuste da tarifa. Normalmen -
te, SO OS componentes operacionais, Como cnCrgla comprada e despe-
sa de pessoal. No entanto, alguns desses componentes tarifários sa()
reajustados com base no JGPNl, índice previsto flOS contratos de con-
cessão ) t'1ra alguns dos reajustes, fazendo com que a energia elétrica
suba um pouco mais do que a inflação.

No contrato de concessão, existem as cláusulas dc revisões tarifárias,
em que, havendo excesso de custo, de despesa ou um tributo novo, as
empresas poderão obter urna revisão tarifária.

No entanto, é preciso que as empresas comprovem para a AN UI-1,
o niapacto no seu equilíbrio econômico e financeiro. A ANEFI. deve
comprovar que isSo aconteceu, a flm de prt )ceder à revisão, Fora isso,
temos, a cada quatro anos, cm média, uma revisão tarifária global, em
irn é revisto o equilíbrio econômico e financeiro inicial do com rato.
Iizemos iSSO fiO primeiro ano da ANEl-']., na primeira (lata de revisão
dessa natureza, em uma empresa do Estado do Espirito Santo, e a
tarifa foi reduzida, em média, 3,4. Para a classe residencial, foi redu-
zida em 5,l%.

relação à (juCstã() da energia para OS fl)CfiOS favorecidos, não
existe unia previsão legal de se entregar a energia, de graça, às pes'a )tS

menos favorecidas. 1 xistern programas, como o de Baixa Renda. Na
área de concessão da Cemig existem em t rn de 1 milhão de unidades
consumidoras que usufruem da tarifa Baixa Renda. Trata-se de uma
tarifa social. O Estado dc Minas, pela sua peculiaridade, tem esse nú-
mero elevado de pessoas que usufruem (lesse beneficio, OU Seja, fla()
deixam de pagar a co uita, têm urna tarifa bem mais barata.

ou forme inf )rmaçã() sua, Natanael, o medidor teve seu valor
defini(o) em R51,1 milhão. De-,conheço isso. (;otfcss( que flao acredi-
to em tal valor. A \NEE1 . náo o estabeleceu, mas vou verificar e
agradecerei muito) se você puder nos prestar mais infori'naçoes.
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O jjpde ieôn)ecer com a (em'
 

se e)a/r desmembrada nas áreas de era(,ào,

transmissao e distribmçâo, conforme previ coniralo assinado com a Aneel (Ant'ia
Nacional de Jneroja / létvica)? O a'esmemhrame,jto lerá como conseqüência a

nioder,,aeào e a e/iaênc,a tia compi/ihI(l Ou .Çei 1/// passo para sua
fl'iva/i.'aç-ào, podeido /raR'erpre,ukos para o / slado e aumento de tari/is para o

( opLrum,dorr 1: Isas '/uest(5es ,/oram O tema central do (.iclo de Debates
"!)esz 'erlicali'aíão (Ia Ce,,,", promorido pela 'Issembluia 1 egislaIiza (r) iLriado
de A !iias c;e,i.ç, /10 dia 15 de marfo de 2001. /1 presente publicação reprodu'

as e\osic5c.r tio e/eu/o, que (on.ç/I/ue/n valioso subsidio pari análise do projeto de

lei do governador Itamar 1 'anco, sobre a divisão da Cetrng, que tramita na
lssemb/éja Lei jr/atjpa, e para avaliação do processo de Plivatizarões /10 setor
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