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Nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, depois
de ouvido o soberano Plenário, a CONVOCAÇÃO do Diretor Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica-ANEEL, Dr. ROMEU DONIZETE RUFINO, do Presidente Regulador da Agência Estadual de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER, Sr. CARLOS
CARLÃO DO NASCIMENTO, do Diretor Presidente da REDE/ENERGISA, Sr. WILSON COUTO
OLIVEIRA, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sr. SENERI PALUDO e o Coordenador do
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, o Sr.
EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA para comparecerem na Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso, na sala 201 das Comissões, no dia 18/03/2015 (quarta-feira) às 14:00 horas, com a finalidade
de discutirem os reflexos do aumento da tarifa de energia elétrica para os consumidores do Estado de Mato
Grosso.
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JUSTIFICATIVA

Apresentamos o presente requerimento por entendermos que haja a necessidade do comparecimento das
autoridades da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, da Agência Estadual de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do estado de mato Grosso - AGER, do Presidente da Rede (ENERGISA),
do Secretário de Desenvolvimento Econômico e do Coordenador do Departamento de Engenharia
Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso -UFMT na Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso, na sala 201 das Comissões, no dia 18/03/2015 (quarta-feira) às 14:00 horas, com a finalidade de
discutirem os reflexos do aumento da tarifa de energia elétrica para os consumidores do Estado de Mato
Grosso.

Vale ressaltar, que a presença de alguns desses órgãos é de suma importância para discutir o assunto, haja
vista que eles têm a competência de fiscalizarem, regularem, controlarem, normatizarem e proporcionarem
condições favoráveis para o mercado de energia elétrica se desenvolver com equilíbrio entre os agentes e
em beneficio da sociedade.

 Apesar do contexto desfavorável à produção de energia elétrica, o que
é um fato, com a diminuição das chuvas se tornando um desafio para
várias regiões, não se justifica impor à economia mato-grossense
reajustes tão altos, que sem dúvida teriam um impacto na produção e no
emprego, pois por mais que o setor produtivo não repasse integralmente
um reajuste tão elevado, no insumo energia, não haverá como evitar
aumento de preços, diminuição de investimento, perda de
competitividade para nossas empresas e possível fechamento de postos
de trabalho.

As complicações deste momento com a geração de energia são conhecidas, mas, infelizmente, a Aneel mais
uma vez demonstra sua tendência em defender o direito das distribuidoras de energia e não do consumidor,
ressaltando que a inflação acumulada ao longo de 2014 foi de 6,41%. 

Por isso vamos promover essa reunião convocando os órgãos e entidades que possam discutir os reflexos
desse aumento para a população mato-grossense. Não podendo aceitar uma elevação tão grande no preço
da energia, em um momento em que o Mato Grosso e o Brasil procuram voltar esforços para uma maior
geração de emprego e renda para mais empregos e mais desenvolvimento.

Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres Deputados com assento
nesta Casa de Leis.
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