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Este ano de 2019 nos reserva grandes desafios que serão enfrentados com muita maestria e dedicação. Trabalharemos com afinco para garantir os direitos municipalistas nos projetos de lei que tramitam
no Congresso Nacional, especialmente em relação aos direitos adquiridos pelos empreendimentos de
geração de energia hidráulica e pela perda das terras produtivas em detrimento dos lagos das usinas. A
AMUSUH intensificará suas ações sempre que for necessário. Além disso, nossa meta é o desenvolvimento de ações no sentido de alavancar o setor da aquicultura nos municípios. Atuaremos junto da nova
estrutura da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura para reduzir as burocracias do
setor. “Depois da usina, a aquicultura” continua sendo o nosso lema.
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AMUSUH A
comemorou

25 anos

Associação Nacional dos Municípios
Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados
(AMUSUH) comemorou seus 25 anos em
grande encontro em Brasília no dia 20 de
novembro de 2018. Dezenas de prefeitos (as),
secretários, autoridades, deputados e senadores
prestigiaram o evento. O trabalho e as diversas
conquistas articuladas pela Associação ao longo
de sua história foram reverenciados por todos
aqueles que reconhecem sua importância na defesa das causas municipalistas.
Durante seus 25 anos de existência, a AMUSUH
vem se consolidando como a grande defensora dos
729 municípios sedes de usinas hidroelétrica e alagados que geram mais de 60% da energia elétrica
do país. A história da Associação é marcada por êxito
em todas as lutas encapadas. Nenhuma das batalhas
em que a AMUSUH já atuou foi perdida. Desde as
recorrentes iniciativas de reformas tributárias até
projetos de lei que modificam leis e direitos dos
municípios são trabalhados com expertise técnica e
política junto aos prefeitos (as), representantes de
Órgãos dos Governos Federal e Estaduais e parlamentares de todos os partidos e regiões.

Autoridades falam sobre a AMUSUH
Lucimar Antônio Salmória
Presidente da AMUSUH e Prefeito de Abdon Batista/SC

Nossa instituição sempre atuou em todos os órgãos do Governo Federal,
Estadual e Municipal. Sempre com diálogo que é a grande arma na construção
do entendimento. Esse é o grande diferencial construído ao longo dos anos.
A gratidão nutre qualquer luta. Não podemos nos esquecer que nos momentos mais agudos encontramos aliados aguerridos que lutaram ao nosso lado.
Nossa instituição cresce com o comprometimento dos seus associados.

Francisco Assis Peixoto
Ex-presidente da AMUSUH (2011/2012)

Comemoramos grandes conquistas. Na minha pequena passagem pela
AMUSUH, destaco a luta do PLC 315. Foi todo um trabalho constante e arduo
junto a todos os senadores e deputados. Saúdo todos os pioneiros que construíram a história desta conceituada associação.

Valdir Colatto
Ex-deputado federal e Presidente da Frente Parlamentar Mista
em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas e Alagados

Destaco a luta que foi a aprovação do PLC 315. Beneficiou mais de 42
milhões de brasileiros em 729 municípios. Além disso, precisamos fomentar a
produção de pescados nos lagos das usinas e também a pesca esportiva. Isso
vai trazer desenvolvimento. O turismo também é uma grande ferramenta de
desenvolvimento. A Caixa poderá ser a grande propulsora de linhas de financiamento para aproveitarmos os nove milhões de hectares de lâmina d’água.
Mais uma atividade, mais uma economia para além da geração elétrica. Onde
eu estiver, estarei apoiando essas atividades.

Ana Amélia Lemos
Ex-Senadora

Agora com a lei 13.661/2018 os municípios tiveram um acréscimo muito
grande. No Senado foi uma grande vitória. Meio quarto de século de grandes
histórias! A secretária-executiva Terezinha não convida, ela convoca as pessoas. Ela é a alma da entidade. Parabéns aos 25 anos da AMUSUH.

Luis Carlos Heinze
Senador

A AMUSUH tem somado grandes conquistas nas demandas dos municípios.
É preciso agir para pressionar os Governos na desburocratização da legislação
do setor. Muito temos ainda para buscar como a expansão da Aquicultura nos
lagos que é tão necessária. A pesca tem um potencial muito grande para os
municípios explorarem. Parabéns a todos. As lutas continuam.

João Crescêncio
Diretor da Secretaria de Aquicultura e Pesca

A AMUSUH é a instituição mais eficiente no fomento da aquicultura no
país. Parabenizamos a AMUSUH por esses 25 anos. A Associação vem incentivando as ações de aquicultura em águas da União e a AMUSUH, tem propagado muito entre os gestores municipais a importância de novas políticas para
aproveitamento destas lavouras de água.

Perspectivas para 2019
Há 25 anos, a AMUSUH realiza ações estratégicas visando fomentar o
desenvolvimento econômico e social dos 729 municípios. Com destaque
na atuação junto aos órgãos do Governo Federal e do Congresso Nacional
nas pautas de interesse dos municípios do segmento de geração de energia elétrica, em seu extenso rol de atividades, a Associação faz ainda o
acompanhamento de projetos de lei e demais proposições de interesse.

MANUTENÇÃO DE
DIREITOS ADQUIRIDOS
Ano após ano, alicerçado
nas conquistas da entidade,
a importância da manutenção dos direitos adquiridos
também está entre as
ações priorizadas, tendo
em vista que a maioria das
proposições que hoje tramitam no Congresso tendem
a prejudicar os municípios.

TURBINAS AQUECIDAS
Em 2019, as batalhas continuam e a Associação mantém
todas suas turbinas em pleno funcionamento para defender
os municípios sedes de usinas hidroelétricas e alagados. Não
há vitórias sem lutas, muito menos conquistas sem batalhas.
Incansável, a AMUSUH segue promovendo justiça fiscal e desenvolvimento econômico e social para os municípios que tanto
contribuem para a economia nacional.

NOVA SECRETARIA DA
AQUICULTURA E PESCA
Foco na parceria com as prefeituras

A

pós um longo período de incertezas e
mudanças no comando da pasta, a pesca
e a aquicultura voltam a estar vinculadas
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Empossado pela ministra Tereza
Cristina no dia 2 de janeiro, o novo secretário de
Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, é empresário do setor pesqueiro em Santa Catarina e garante
que combaterá o excesso de burocracia do setor.

“Quero falar para todos os prefeitos, secretários
e assessores para que contem conosco aqui em
Brasília. Não estou falando isso num palanque político. Estou falando isso de todo o coração. Vamos
usar a expertise dos produtores para ampliar a
oferta de pescados, trabalho e riqueza para o nosso
povo. Assim o Brasil vai entrar na rota de grande
produtividade em todo o territorial nacional. Contem
comigo”, garantiu o secretário.

Em entrevista exclusiva para a Associação
Nacional dos Municípios Sedes de Usinas
Hidroelétricas e Alagados (AMUSUH), o secretário
confirmou a missão de estabelecer parcerias com
os prefeitos(as) para desenvolver a produção de
pescados em tanques-rede nos lagos das usinas.

Ainda de acordo com o novo responsável pela
secretaria de Aquicultura e Pesca do Mapa, é preciso explorar todos potenciais. “A aquicultura e pesca
voltou para o ministério da onde nunca deveriam
ter saído. Agora temos uma base forte para fortalecer a peca e aquicultura em todo o Brasil. Para
que nosso povo possa consumir mais pescados.
São tantas águas que nós temos, rios e represas de
usinas, tantas possibilidades nos 8500 quilômetros
de costa. Temos que potencializar não só a captura, mas muito mais ainda o cultivo de pescados, de
crustáceos, carnicicultura (camarões em cativeiro),
malococultura (moluscos). Temos muito a crescer”,
afirmou o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge
Seif Júnior.
Entre suas diversas pautas, a AMUSUH trabalha para garantir que os lagos das usinas hidroelétricas, as lavouras de águas, possam gerar
riquezas além da energia, tendo na piscicultura a
principal esperança.

CONSELHO FISCAL
Titulares

Suplentes

• Silvio Alexandre Zancanaro
Município de Campos Novos/SC
• Janielma Maria Ferreira Rodrigues Souza
Município de Petrolândia/PE
• Hildon de Lima Chaves
Município de Porto Velho/RO
• Anderson de Jesus Costa
Município de Pinhal da Serra/RS
• Ângelo Chaves Guerreiro
Município de Três Lagoas/MS

• Renata Cristina Silva Borges
Município de Araporã/MG
• Ana Claudia Lemos Oliveira
Município de Caçu/GO
• Humberto Bortolini
Município de Itiquira/MT
• Olmir Paulinho Benjamini
Município de Piratuba/SC
• José Augusto Bezerra Lopes
Município de Peixe/TO

CONSELHO DOS MUNICÍPIOS ALAGADOS | MEMBROS
• Maristela Sena Dias
Município de Piranha/AL
• Wisner Araújo de Almeida
Município de Corumbaíba/GO
• Gilmar Alves da Silva
Município de Quirinópolis/GO
• Tenente Carlos Alves de Oliveira
Município de Tupaciguara/MG
• Paulo Piau Nogueira
Município de Uberaba/MG
• Dário Borges de Rezende
Município de Cascalho Rico
• José Robson Samara Rodrigues de
Almeida
Município de Aparecida do Taboado/MS
• Antônio Domingo Rufatto
Município de Paranaíta/MT
• Noboru Tomiyoshi
Município de Colíder/MT
• José Milesi (Presidente)
Município de Itupiranga – COMPART/ PA

• Cleci Maria Rambo Loffi
Município de Mercedes/PR – Lindeiros
• Hélio Kuerten Bruning
Município de Três Barras do Paraná/ PR
• Irineu Fantini
Município de Mariano Moro/RS
• Márcia Rossatto Fredi
Município de Fortaleza dos Valos/RS
• Milena Andersen Lopes Becher
Município de Vargem/SC
• João Cidinei da Silva
Município de Anita Garibaldi/SC
• Maria de Lourdes Gomes da Silva de
Moraes
Municípiode Icém/SP
• Júlio César Gomes
Município de Sud Mennucci/SP
• Charles Dias da Silva
Município de Palmeirante/TO
• Joaquim Maia Leite Neto
Município de Porto Nacional/TO
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