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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento   ao  Diretor Presidente da ENERGISA MATO
GROSSO - Sr Riberto José Barbanera, solicitando o envio a este Poder da relação de pessoas a serem
contempladas no Programa "Luz Para Todos" no  Estado de Mato Grosso, bem como o cronograma de
atendimento

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Agosto de 2017

 

Silvano Amaral
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O Estado de Mato Grosso possui área extensa, com 141 Municípios, muitos distantes da Capital e ainda com
acesso precarizado a energia, saneamento básico e infraestrutura. 

O Programa "Luz para todos" foi implantada pelo governo federal desde o ano de 2003, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia e tem participação da Eletrobras e de cooperativas, organizações sociais,
agentes e as próprias comunidades. O atendimento prioritário abrange escolas rurais, áreas de pobreza
extrema, quilombos, comunidades indígenas, assentamentos, populações ribeirinhas, pequenos agricultores,
famílias em áreas próximas de reservas e aquelas afetadas por empreendimentos do setor elétrico. Um dos
objetivos do Luz para Todos é a integração com programas sociais de saúde e educação, em uma dinâmica
favorável ao desenvolvimento econômico e social.

Desta feita, coomo esse Parlamentar recebe muitas reclamações sobre a falta de informações atujalizadas
sobre a contemplação e meta a ser atingida no Estado, requer a disponibilização de informações precisas e
corretas.

Aassim, necessário se faz que a Energisa, concessionaria de serviço público e a Eletrobrás, que é uma das
corredenadoras do programa, disponibilize a lista atualizada de pessoas cadastradas no sistema para o
acesso a energia elétrica. 

Deste modo, requer aos D. Colegas Parlamentares, a aprovação do presente Requerimento. 
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