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Com base no artigo 181 ou 443 e seguintes, do Regimento Interno desta Casa Legislativa Estadual,
Requeiro à Mesa Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, que proceda à realização
de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 14 de junho, às 09 horas, no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso, para debater o tema de tarifa social de energia elétrica em Mato Grosso.

 

JUSTIFICATIVA

O Presente Requerimento tem por finalidade discutir e debater em audiência Pública, com a comunidade
geral, entidades de classe e autoridades competentes, a tarifa social de energia elétrica garantida pela Lei
12.212/2010 e pelo Decreto 7.583/2011, e é caraterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à
classe residencial das distribuidoras de energia elétrica, calculada de modo cumulativo conforme tabela
prevista na citada lei, voltada a atender a classe menos favorecida, os quais, em sua maioria sequer tem
conhecimento da existência de tal direito.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa que dá descontos na conta de luz para famílias de baixa
renda, com renda de até meio salário mínimo por pessoa, inscritas no Cadastro Único, e, para famílias com
integrantes que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre situações previstas em
regulamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Diante da visível falta de conhecimento público de tal direito, necessário se faz debater ideias e ideais
voltados a contribuir com a classe menos favorecida do Estado de Mato Grosso, apresentando por
representantes das concessionárias, explanações pertinentes, para fins de assegurar o uso de tal direito
pelas famílias que se enquadram na Lei.

Por tudo isso, se mostra necessário o debate amplo e responsável acerca do tema, buscando incrementar
medidas de incentivos de cadastro para fins de utilização do direito a tarifa social de energia elétrica para as
famílias rurais de baixa renda.

A Audiência Pública, é umespaço democrático direcionado ao povo e a autoridades, que possibilita dar voz e
vez aos mais variados segmentos da sociedade civil, proporcionando por esta Casa de Leis, juntamente com
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representantes do Governo do Estado, as Autoridades competentes, a sociedade Civil Organizada, a
imprensa e a comunidade em geral, discutir e estabelecer medidas voltadas a dar publicidade ao exercício
do direito a tarifa social de energia elétrica.

Face ao exposto, e, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação dos distintos Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, dispensarem o mesmo apoio para sua regimental e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2019

 

Toninho de Souza
Deputado Estadual

2


