
REQUERIMENTO – PEDIDO DE INFORMAÇÕES

Súmula: Requer envio de pedido de informações ao Exmo. Secretário Chefe da Casa Civil e ao 
Ilmo. Sr. Presidente da Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL sobre os leilões de 
comercialização de energia elétrica.

O Deputado Estadual Tadeu Veneri, no uso de suas prerrogativas, requer à Mesa, com base nos 
artigos 54, XXVII, e 55 da Constituição do Estado do Paraná, e na forma dos artigos 18, XIX, 131, 
3º, IX, e 134, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná[1], o envio de 
pedido de informações ao Ilustríssimo Presidente da Companhia Paranaense de Energia Elétrica – 
COPEL – Dr. Lindolfo Zimmer, para que forneça informações e cópias de documentos pertinentes 
acerca dos seguintes questionamentos:

a) Quais usinas da Copel estão com vencimento nos próximos 10 anos e cujo pedido de renovação 
já tenha sido encaminhado à Aneel?

b) Quantos leilões de venda de energia foram realizados no ano de 2011, assim como a data de 
realização e o total de kWh vendidos para cada vencedor?

c) Qual o período de duração de cada um dos contratos originados em leilão em 2011?

d) Quantos e quem foram os participantes em cada um dos leilões acima e qual o preço inicial do 
leilão e o preço final obtido no processo concorrencial?

e) Quantos leilões de venda de energia foram realizados no ano de 2012, assim como a data de 
realização e o total de kWh vendidos para cada vencedor?

f) Qual o período de duração de cada um dos contratos originados em leilão em 2012?

g) Quantos e quem foram os participantes em cada um dos leilões de 2012 e qual a diferença entre o 
preço inicial e o preço final obtido no processo concorrencial;

h) Cópia de cada um dos contratos dos processos acima, assim como informação do número do 
processo de envio de informações ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente à esses 
contratos, notadamente aqueles assinados em 2011?

i) Se a Copel tem vendido energia a terceiros por outra forma que não leilões realizados pela Copel?

j) Caso a resposta ao questionamento acima seja positiva, requeremos informar, para o período 
2011-2012:

i. Quantas vendas foram realizadas, quais os compradores, os montantes vendidos, as datas de 
realização das vendas e a duração de cada contrato;

ii. O preço praticado em cada venda dos contratos acima;

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2012.

 

Deputado Estadual Tadeu Veneri



________________________________________

[1] Art. 18. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais: 
XIX - encaminhar aos outros poderes e outras autoridades requerimentos de informações; Art. 131. 
Dependerão de deliberação do Plenário na forma dos parágrafos seguintes:§ 3º Serão escritos e 
sujeitos a apoiamento e discussão, só podendo ser votados com a presença da maioria dos 
Deputados, os requerimentos sobre: IX – de informações a Secretários de Estado e outras 
autoridades. Art. 134. Os requerimentos de informações dirigidos a Secretários de Estado e outras 
autoridades somente poderão referir-se a fato relacionado com a matéria legislativa em trâmite ou a  
fato sujeito à fiscalização da Assembleia Legislativa. §1º Se no prazo de quarenta e oito horas os 
esclarecimentos forem espontaneamente prestados, o requerimento não será encaminhado. §2º Não 
sendo prestadas as informações no prazo de trinta dias, o Presidente da Assembleia, mediante 
pedido do autor, aplicará as penas contidas no parágrafo único do art. 55 da Constituição do Estado. 
§3º Recebida a resposta, essa constará do Expediente e será encaminhada ao Deputado requerente. 
§4º O Presidente deixará de encaminhar requerimento que contenha expressões descorteses, bem 
como deixará de receber resposta com termos ofensivos à dignidade de Deputado ou da Assembleia, 
cientificando do ato o interessado.


