RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Mês de Outubro de 2015
PLC 163/2015 - Projeto de Lei Complementar
Ementa - Acrescenta § 14 ao art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, para
dispor sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica para fins de repartição do produto
da arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços pertencente aos Municípios.

A AMUSUH esta batalhando desde o mês de setembro, com a tramitação deste Projeto de
Lei. O PLC 163/2015, está com a Relatoria do deputado federal João Fernando Coutinho –
PSB/PE, Comissão de Minas e Energia (CME), na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.
Paralelamente visando dar celeridade aos processo e encerra-lo ainda este ano de 2015,
articulamos com o deputado federal Júlio César de Carvalho Lima - PSD/PI, municipalista
e apoiador de longas datas da AMUSUH, com o qual contamos para comandar um
Requerimento de Regime de Urgência e o seu comprometimento, em angariar apoio junto aos
lideres visando o trâmite urgente que o PLC 163/2015.

O PLC foi criado para estancar as perdas do Valor Adicionado Fiscal e consequentemente
queda da receita do ICMS, da geração de energia elétrica dos municípios em decorrência da
Lei Nº 12.783/2013, que trata das renovações de concessões de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, receita esta que vem sofrendo uma brutal redução em até
70%. No momento 33 (trinta e três) já estão sofrendo prejuízos e, até o ano de 2017 teremos
82 (oitenta e dois) municípios com suas usinas, já indicadas pela Agencia Nacional e Energia
Elétrica – ANEEL para leilão.
Destacamos que os prejuízos que alguns municípios estão tendo devido à aprovação da Lei nº
12.783/2013 é preocupante, pois resultou na redução em até 70% do preço de venda da
energia e o valor adicionado nos municípios que sediam as usinas acabou sofrendo brutal
redução, o que se reflete, inevitavelmente, na participação desses municípios na receita do
ICMS.

Ressaltamos que a perda do Valor Adicionado Fiscal do ICMS foi em decorrência dos leiloes
das Usinas antigas, razão pela qual que necessitamos tramitar com urgência agora na Câmara
dos Deputados, com apoio de Líderes de Partidos, para a votação em regime de urgência do
PLP em plenário. O PLP encontra-se atualmente na Comissão de Minas e Energia - CME
cujo, o relator é o deputado federal João Fernando Coutinho-PSB/PE, com relatório favorável
pronta para a pauta.

A AMUSUH esteve presente em Estrela/RS, assinando Protocolo de Intenções entre
AMUSUH e Universidade de Passo Fundo Rio Grande do Sul.
A AMUSUH assinou no dia 23 de outubro, um protocolo de intenções com a Universidade de
Passo Fundo. Em evento realizado pelo Governo do Estado; Famurs; Emater/RS,
Universidade de Passo Fundo e Governo de Estrela/RS. O evento denominado - 1º Dia
estadual do Peixe serviu de palco para assinatura de convênio para a implantação de um
programa de desenvolvimento da aquicultura em tanques-escavados e tanques-rede em águas
da União no Estado, nos lagos das usinas hidroelétricas.

Estiveram presentes para a assinatura o supervisor de Polos da UPF Laudir Luiz Auozani e o
presidente da AMUSUH e prefeito de Salto do Jacuí Altenir Rodrigues. Dentre os objetivos, o
protocolo visa definir programas de fomento ao cultivo de peixes em tanques-escavados e em
águas públicas da União no Estado, a serem executados em parceria com os municípios sede
das usinas hidrelétricas, com as entidades de assistência técnica e extensão rural, as
cooperativas, os sindicatos e os piscicultores. Também propõe a realização de projetos de
estudo dos lagos (reservatórios) das usinas hidrelétricas para obter seu licenciamento
ambiental e a outorga de água para implantar unidades demonstrativas de piscicultura em
tanques-rede.

A AMUSUH solicita apoio e urgência ao deputado Domingos Sávio
PSDB/MG quanto ao PLN 032/2015.

Em encontro realizado no dia 04/11 a secretária executiva da AMUSUH Terezinha Sperandio,
protocolou junto ao deputado federal Domingos Sávio PSDB/MG, relator do PLN 032/2015
na Comissão de Orçamento – CMO, uma solicitação de apoio e tramitação em regime de
urgência do PLN.
O PLN 32/2015 – Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 331.755.228,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. O qual parte do recurso refere-se
à Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira – tratado de ITAIPU (Lei nº
8.001, de 1990 – Art.1º) – Nacional.
Trocando em miúdos, 347 municípios recebem royalties da Itaipu Binacional, recurso este de
extrema importância às suas finanças. Mas estão sem receber desde setembro deste ano,
gerando inúmeros problemas aos municípios.
O deputado manifestou sensibilidade e expressou total apoio aos municípios, “Vamos colocar
esse relatório na pauta de votação o quanto antes porque os municípios precisam receber este
recurso atrasado”, disse deputado Domingos Sávio PSDB/MG

Aprovado o PLN 032/2015 vai a sansão da Presidente
Após exaustivo trabalho da equipe da AMUSUH que visitou de um a um, os 513 Deputados
Federais e também em parceria com o Presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros ao
Lago de Itaipu, realizaram em tempo recorde uma maratona de conscientização e solicitação
de apoio junto a 23 Líderes de Partidos na Câmara dos Deputados, concluído com a
aprovação do PLN 032/2015.

Em sessão conjunta do Congresso Nacional em 18/10/15, que entrou noite adentro, foi
aprova o PLN 32/2015 – CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar, o
qual, parte do recurso refere-se à Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira –
tratado dos Royalties ITAIPU.
O recurso é de extrema importância a 347 Municípios, que tem o direito aos royalties da
Itaipu e estão a 03 (três meses) com recurso atrasado sofrendo graves prejuízos financeiros.
O PLN 32/2015 segue hoje para a Presidente Dilma, que tem 15 (quinze) dias para sancionar
o projeto e a AMUSUH continuará o acompanhamento para que o recurso seja liberado aos
municípios o quanto antes.

A AMUSUH, encerra o mês de outubro como 02 desafios em pauta:
1) - Melhorar as receitas oriundas da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos
Hídricos - CFURH, direito este adquirido para compensar a perda das terras produtivas,
fauna, flora, área ambientais e turísticas; em razão da construção dos empreendimentos
hidroelétricos;
2) – Estancar as perdas de 70% do valor ICMS da geração de energia que é a principal fonte
de receita dos municípios impactados pelas construções das usinas hidroelétricas, causadas
pela Lei 12.783/2013, que trata das renovações de concessões de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, das usinas antigas.

AMUSUH! Atuante e incansável sempre promovendo a união e a
participação dos municípios sedes de usinas e alagados.
Atenciosamente,
Brasília, 30 de outubro de 2015

Terezinha Sperandio
Secretária Executiva
.

