
 

 

 

 

 

RELATORIO DE ATIVIDADES – Janeiro e Fevereiro de 2016 

 
A Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas (AMUSUH) soma em sua 

história 22 anos de lutas de conquistas e realizações. Em 2016 continuaremos atuando com 

eficiência no intuito de cada dia mais propagar o espirito de união entre os municípios e a entidade.  

 

O mês de janeiro iniciou-se com atividades voltadas para contatos com as prefeituras municipais 

no sentido de apresentar as demandas prioritárias de 2016.  Acionamos as prefeituras para atualizar 

os cadastros e enviar a Planilha das Proposições que tramitam no Congresso Nacional. Assim, os 

gestores municipais foram informados acerca dos projetos de lei e outras propostas que beneficiam 

e ou prejudicam os municípios sedes de usinas hidroelétricas e também os alagados. 

 

Ao todo, são 26 proposições que tratam do Valor Adicionado Fiscal, ICMS, da Compensação 

Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) e dos Royalties da Itaipu 

Binacional. Todas as prefeituras associadas receberam também informações sobre a 

Assembleia da Geral da AMUSUH. 

 

 

INICIA-SE O ANO LEGISLATIVO DO CONGRESSO 
 

Em 02 de fevereiro iniciou-se o Ano Legislativo no Plenário da Câmara dos Deputados. Na 

ocasião, os chefes do Poder Executivo e do Poder Judiciário entregaram as mensagens dos 

respectivos poderes ao Parlamento sinalizando para a população quais serão as prioridades do país 

sem 2016. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

São 27 partidos com representação na Casa aos quais cabem as escolhas dos Líderes de Partidos 

Políticos que por sua vez definem a pauta de votações do Plenário da Câmara dos Deputados.  

 

Além disso, os Líderes serão os responsáveis por indicar os deputados integrantes das comissões, 

além de negociar em nome da bancada as pautas. Assim que os nomes foram definidos, a 

AMUSUH visitou todos os gabinetes e mobilizou os parlamentares para as pautas municipalistas 

defendidas pela Associação. Um trabalho constante e dedicado a todas possíveis mudanças em 

debate no Congresso.  

 

 

 
Luis Macedo/Câmara dos Deputados 

 
 

A AMUSUH e sua secretaria executiva, Terezinha Sperandio, iniciaram no Congresso Nacional 

uma agenda extensa de audiências que visam alinhar as demandas da Associação pendentes de 

anos anteriores. Este é o caso da votação do PLP 163/2015 que se encontra na pauta da mesa 

diretora, bem como de outras 26 proposições que tramitam nas duas casas legislativa e que são de 

interesse dos municípios sede de usinas e alagados.  
 

Diante deste quadro de grandes desafios que estamos enfrentando em 2016, a Diretoria 

Executiva da AMUSUH  mantem o PLP 163/2015 e o PLC 315/209 como prioridades.  
 

 

AMUSUH inicia 2016 com Atividades Intensas   
 

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, a AMUSUH reuniu sua Diretoria Executiva em uma Assembleia 

para elaborar a estratégia de ação em 2016 e realizar algumas audiências com Deputados e 

Senadores que retomaram suas atividades após o recesso parlamentar. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Assembleia foi presidida pelo vice-presidente da entidade, prefeito de Ilha Solteira (SP), Bento 

Carlos Sgarboza, com a presença dos gestores municipais. Foram discutidos temas como as 

proposições em andamento no Congresso Nacional que beneficiam ou prejudicam os municípios 

sede de usinas hidroelétricas e alagados, as matérias que serão executadas em parceria com a 

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas e Alagados, a crise política  

e econômica, as dificuldades financeiras dos municípios, o ano eleitoral, a prestação de contas da 

AMUSUH de 2015 e outros assuntos.  

 

A secretária executiva da AMUSUH, Terezinha Sperandio e sua equipe, elaboraram um 

levantamento minucioso das proposições que estão tramitando nas duas casas legislativas. A 

lista foi apresentada e discutida junto a Diretoria. A partir deste debate, foram identificadas 

26 proposições que podem ter impactos drásticos nos municípios, sendo necessário atenção 

redobrada da AMUSUH. 

 

 
Diretoria Executiva em Assembleia presidida pelo Prefeito de Ilha Solteira(SP) e Vice-presidente da AMUSUH, 

Bento Carlos Sgarboza, define estratégias de trabalho para 2016. 

 

Após avaliação da Diretoria e concluída a estratégia de ação para o ano de 2016 e para as 

audiências que foram agendadas, os prefeitos foram recebidos pelo senador Fernando Bezerra 

Coelho (PSB-PE), autor do PLS 525/2015, que foi aprovado na Comissão Especial do Pacto  

 

 



 

 

 

 

 

 

Federativo e no Plenário do Senado Federal, por unanimidade, no dia 16 de setembro de 2015. 

Hoje, aquele projeto se transformou no PLP 163/2015 tramita na Câmara Federal. O Senador ouviu 

atentamente os prefeitos e comprometeu-se em atender as solicitações referentes aos pareceres que 

irá emitir. 

 

Foram debatidos ainda o PLS 405/2015 que trata da utilização da CFURH para cobrir os riscos 

hidrológicos. No debate, os prefeitos apresentaram ao senador a gravidade do PLS para aos 

municípios sede de usinas e alagados e solicitaram ao senador um parecer contrário à matéria.  

 

Tratamos também do PLS 429/2015 que aumenta em 3% a CFURH de aproveitamentos 

hidroelétricos na Bacia do Rio São Francisco que se destina à revitalização do rio. O senador 

Fernando Bezerra é relator da matéria.  

 

 

 
Prefeitos são recebidos pelo Senador Fernando Bezerra Coelho(PSB-PE), autor do PLS 525/2015.  

Os prefeitos agradeceram o apoio e empenho do senador e elogiaram a celeridade do trâmite do projeto no Senado. 

 

A grande prioridade da AMUSUH para 2016 é o PLC 315/2009 que propõe alteração dos 

percentuais de distribuição da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos 

(CFURH) de 45% para 65% aos municípios. A aprovação deste projeto beneficiará a receita de 

722 municípios impactados por empreendimentos hidroelétricos com um incremento de 44% na 

CFURH.  

 

O PLC 315/2009, de autoria do ex-deputado federal Chico da Princesa, teve toda a sua tramitação 

na Câmara dos Deputados favorável e atualmente encontra-se na Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ), do Senado Federal, com relatoria favorável do senador Ricardo Ferraço 

(sem partido), grande apoiador das causas da AMUSUH. 

 

Ainda durante a audiência com o senador Fernando Bezerra Coelho, a Diretoria da AMUSUH 

expôs a importância do PLC aos municípios e o quão necessária se faz sua aprovação. O senador  

 

 



 

 

 

 

 

 

manifestou total apoio a causa à AMUSUH em favor dos municípios e se comprometeu a destinar 

o PLC 315/2009 para a Comissão Especial do Pacto Federativo do Senado Federal, com 

tramite em Regime de Urgência, dando celeridade a sua aprovação também em Plenário.  
 

Estamos em meio a uma grande batalha no Senado Federal e neste cenário é de suma importância 

a força política dos municípios para se somar aos parlamentares no sentido de lograrmos êxito nos 

objetivos definidos para 2016 como o aumento dos repasses da CFURH e dos Royalties da Itaipu 

Binacional. 
 

No dia 17 foi realizada na sala de reuniões da Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados 

uma reunião com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sede de Usinas 

Hidroelétricas e Alagados, presidida pelo deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), que contou com 

a presença da senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), sempre comprometida com as causas da 

AMUSUH, do deputado Júlio César (PSD-PI), autor do requerimento de regime de urgência 

nº.3536/2015, que remete o PLP 163/2015 à votação no Plenário e, os assessores parlamentares 

das deputadas Marinha Raupp (PMDB-RO) e Moema Gramacho (PT-BA). 
 

Na oportunidade foi apresentado ao Presidente da Frente Parlamentar Mista a Agenda 

Legislativa da AMUSUH 2016, destacando as prioridades e dando enfoque nas proposições para 

as quais a Associação busca aprovação ou rejeição no Congresso.  
 

O deputado federal Valdir Colatto (PMDB-SC), afirmou que os projetos apresentados serão 

prioridade da Frente e solicitou aos prefeitos e gestores que cada um busque apoio com os 

parlamentares do seu estado e também com as bancadas. “Temos que ser ágeis no primeiro 

semestre em virtude do ano eleitoral”, disse Colatto.  

 

 
 

A AMUSUH e a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sede de Usinas Hidroelétricas e Alagados, presidida pelo 
deputado Valdir Colatto – PMDB/SC, reunida para traçar as estratégias e ações em 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Presidente da Frente Dep. Valdir Colatto – PMDB/SC, Senadora Ana Amélia Lemos - PP/RS e Dep. Júlio Cesar- PSD/PI 

 

Ainda no transcorrer da reunião, tivemos a presença do Secretário Geral da Mesa, Sr. Sílvio 

Avelino da Silva, e do Chefe de Gabinete Adjunto do Presidente da Câmara dos deputados, Sr. 

Francisco da Nóbrega.  

 

A Diretoria da AMUSUH reiterou a solicitação realizada no fim de dezembro de 2015 quanto 

a pautar o Requerimento de Urgência nº 3536/20015 que remete o PLP 163/2015 para 

votação em Plenário.  
 

Alguns prefeitos fizeram questão de relatar os problemas que estão passando em seus municípios 

e o quão urgente é a votação do projeto para estancar os prejuízos causados pela Lei 12.783/2013.  

 

O Secretário Geral, Sr. Silvio afirmou conhecer o problema e justificou que a demora da pauta de 

votação vem ocorrendo devido a quantidade expressiva de Medidas Provisórias que estão 

trancando a pauta, frisando ainda a necessidade de novamente se fazer um trabalho junto as 

lideranças dos partidos políticos como realizado pela associação em 2015.  

 

O Chefe de Gabinete Adjunto, Sr. Francisco, afirmou que iria repassar ao Presidente da Câmara 

dos Deputados, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) a urgente solicitação da AMUSUH. O 

senhor Francisco garantiu que tem profundo conhecimento do projeto e que fará o possível para 

votá-lo com brevidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A diretoria da AMUSUH também esteve reunida como o deputado federal André Moura (PSC-

SE), líder do PSC e do Bloco PP, PTB e PHS, e solicitou apoio favorável ao Requerimento de 

Urgência nº 3536/2015 e o PLP 163/2015. O líder Moura se disse sabedor das matérias citadas e 

pois elas já foram debatidas no Colégio de Líderes em 2015. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Na sequência, a comitiva da AMUSUH foi ao Palácio do Planalto para última audiência do dia 

com o Sr.  Gabriel Aidar, chefe da Assessoria Especial do Ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, 

onde a Associação solicitou agilidade na sansão da lei após tramite no Congresso Nacional. 

 

  
 

Conquistamos a passos largos o importante apoio do deputado federal Júlio César de Carvalho 

Lima (PSD-PI) que prontamente impetrou o Requerimento de Urgência Nº 3536/2015 que remete 

o PLP 163/2015 para votação direta no Plenário da Câmara dos Deputados.  

Atualmente, o PLP encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e conta com relatório 

favorável do deputado federal Fernando Monteiro (PP-PE). 

 
Deputado Júlio César – PSD/PI                                          Deputado Fernando Monteiro – PP/PE 

Todas estas ações evidenciam o importante trabalho desenvolvido pela AMUSUH para 

defender os municípios em Brasília. Diante de tantas batalhas e vitórias, os gestores 

municipais entendem que os investimentos feitos na manutenção da Associação são irrisórios 

em comparação aos reais benefícios alcançados.              

 

Terezinha Sperandio Secretária Executiva                                   Brasília, 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

 


