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Nos termos do Art. 183, inciso VIII, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeremos à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, nos termos do Art. 28 da Constituição Estadual, que se faça encaminhar ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Brum, Diretor Vice-Presidente de Operações das Centrais Elétricas
Mato Grossense - CEMAT, solicitando o envio a este Poder Legislativo, dentro do prazo constitucional, das
respectivas informações:

Valor que será destinado ao programa "Luz para Todos" no Estado?1.
Quantidade de Ligações por município?2.
Prazo máximo para a conclusão das ligações LPT aprovadas?3.
Qual o Engenheiro ou pessoa jurídica responsável diretamente pelo programa?4.
Quanto ao Despacho nr 480, de 27 de fevereiro de 2014 da ANEEL, qual é o plano de ação do Grupo5.
ENERGISA, na antecipação do alcance da universalização rural uma vez que 117 municípios de Mato
Grosso estão no prazo máximo que é 2017?
Quanto a universalização, Quais são as metas de ligações da ENERGISA por municípios no Estado de6.
Mato Grosso?

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Fevereiro de 2015

 

Baiano Filho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Apresentamos o presente requerimento por entendermos que o numero de ligações a serem efetivadas pelo
grupo é muito grande para 2017 e que se não existir uma estratégia de antecipação dessas metas entre
2015 e 2016 acreditamos que não será cumprida de acordo com o Despacho da ANEEL nr 480 de fevereiro
de 2014.

Em agosto de 2012, a ANEEL determinou intervenção administrativa na CEMAT, com objetivo de defender o
interesse público, a preservação do serviço e a gestão dos negócios da Companhia, assegurando o
cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculadas ao contrato de concessão. Em agosto de 2013,
a ANEEL prorrogou a intervenção administrativa por mais dois anos.

Em janeiro de 2014, a ANEEL anuiu à transferência do controle acionário indireto da Companhia para a
ENERGISA S.A., cuja efetivação ocorreu em 11 de abril de 2014. Em 14 de abril de 2014, foi realizada
Assembleia Geral Extraordinária para eleição dos novos membros do Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e Diretoria, ocasião em que a Intervenção foi encerrada.

Necessitando acompanhar o cronograma do Programa Luz para Todos e da Universalização Rural, com o
intuito de atender a população que anseia pelo acesso a energia elétrica no campo.

Ressalto a importância do programa e gostaria encarecidamente de solicitar os dados mencionados, dentro
do prazo constitucional, para que possamos estar a par da situação e desenrolar de todo o processo.
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