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Estado de Siio Paulo

fiARINETE DO VEREADOR MARCELO DO GAZ

REQUER1MENTO N° 283 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente:

usuario
rlina

DATA/HORA 
19/08/2021 1331 53

PROTOCOL 0 
2318/2021Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentals da Casa, apos deliberaqao do Douto 
Plenario que o Executivo Municipal junto aos orgaos competentes da 
municipalidade, informe a este Edil se exists estudo ou projeto para que seja 
implantado no municipio algum incentive fiscal para a implantagao ener9'® s 
para edificapoes privadas, tendo em vista, que com a implantapao do sistema 

estaremos colaborando com o meio ambiente.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, diante da preocupagao deste Edil com o 
gastos do dinheiro publico e todos fatores relatives. , _ 

implantagao de energia solar no municipio,meio ambiente, e com os
Considerando que com a 

estaremos tendo:
1- Energia limpa gratuita;
2- Fonte renovavel e inesgotavel (energia solar)
3- Baixa manutengao; .
4- Ecologicamente correta, pois nao requer nenhum combustivel tosseis,
5- Gera creditos de energia, pois o excesso de energia eletrica volta para
D iceracreunu y h creditos de energia, para serem

a rede eletrica

atraves do relogio medidor, convertendo em
utilizados a noite ou nos proximos meses.

Conforms especialistas, a presenga de pequenos geradores proporciona
diversos beneficios para o sistema eletrico, dentre os qua.s se redupao
da necessidade de investir em expansao dos sistemas de ^istnbu pao e 
transmissao; baixo impacto ambiental; menor tempo de ^Pla^?pa°: 
carregamento das redes; redupao de perdas tecmcas e perdas comerc'a'sp ™®^°r'a 
do nivel de tensao da rede no periodo de carga Pesada' provlrTlent° pran ® '5ais 
ancilares (manutenpao); e diversificapao da matriz energetica, o que garante mais

SS d“°essao econdmio, d.n,o a ,u, .ivemos a.ualmaa,,. 

decorrencia da pandemia de COVID-19 (novo coronavirus), medidas como esta
ganham mais importancia, por contribuir com a renda dos consu")'d°^S ^ 
eletrica fustigados com a crise e sofrendo aumentos sucessivos no valor das tar fas 
das concessionarias. O incentive a micro e a mimgerapao de energia e etnea traz 

externalidade positiva tambem a possibilidade do desenvolvimento de yma
manutengao dos equipamentos de

em

como
cadeia produtiva de produgao, instalagao e 
geragao, bem como a transferencia de tecnologia.
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Estado de Sao Paulo

o principal objetivo deste requerimento e um importante carater social, pois 
permitira que haja uma reduqao com as despesas de energia eletnca e um carater 
economico, que permitira a ampliagao do mercado de energias renovaveis, cnando 

empregos e melhorando a seguranga energetica do pais.
E necessario colocar o Brasil no mesmo cammho em que estao os paises 

desenvolvidos, com vistas a um future mais sustentavel e com energia eletnca mais
acessivel a todas as pessoas, familias, em especial as com menor poder aquisitiyo.

brasileiras, utilizando fontesSera a tecnologia a servigo direto dos brasileiros e 
abundantes de geragao de energia em nosso pais.

Plenario Waldomiro dos Santos, 17 de agosto de 2021
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Oflcio n° 159-GP

Cajamar, 26 de agosto de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 26/2021; 245/2021; 249/2021; 251/2021 
260/2021; 266/2021; 267/2021; 276/2021; 278/2021; 279/2021
281/2021; 282/2021; 283/2021; 284/2021; 285/2021
288/2021 e 289/2021, de autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; 
Alexandro Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; 
Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda 
Gonpalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da 
Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da 
Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, 
apresentados e aprovados na 12a Sessao Ordinaria, realizada no dia 25 de agosto 
de 2021.

259/2021 
280/2021 

286/2021; 287/2021

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

ODRIGUESSAULO ANDI
P

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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