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indicação 581/2021 

INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

QUE  A  CRIAÇÃO  DE  UM  PROJETO  PARA

IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR COM O

OBJETIVO DE  BENEFICIAR OS  PEQUENOS

PRODUTORES  DAS  COMUNIDADES  DE

PARAUAPEBAS/PA

Senhora Vereadora,

Senhores Vereadores,

 Solicito nos  termos  do  Art.  177  do  Regimento  Interno  desta  Câmara

Municipal, depois de cumprido o respeitável rito regimental e ouvido o

soberano  plenário  desta  casa,  encaminhe-se  ofício  ao  Excelentíssimo

Senhor Darci José Lermen, Prefeito Municipal, e ao senhor Milton Zimmer,

secretário de agricultura de Parauapebas a criação de um projeto para a

implantação de energia solar com o objetivo de beneficiar os pequenos

produtores das comunidades de Parauapebas. 
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JUSTIFICATIVA 

A  presente  indicação  tem  como  razão  a   criação  de  um  projeto  para

implantação de energia solar com o objetivo de beneficiar os pequenos

produtores das comunidade de Parauapebas/PA.

A energia solar pode ser entendida como uma  fonte de energia alternativa,  sustentável e

totalmente renovável,  obtida a partir da incidência  da luz e calor solar. Hoje, existem diferentes

tecnologias  que aproveitam o potencial  energético do sol  para utilizá-lo a  favor  das  atividades

humanas.

Outro ponto que merece ser mencionado quanto aos benefícios da energia solar é a questão

ambiental.  Essa modalidade de geração de  energia é totalmente limpa e renovável, não gerando

nenhum resíduo ou impacto negativo para o meio ambiente.

Os governos federal, estaduais e municipais estão buscando cada dia mais fazer políticas

públicas  e  facilitar  a  legislação  para  o  setor.  Um  dos  atrativos  para  a  instalação  da  energia

fotovoltaica está nos incentivos fiscais, ocorrendo a diminuição de impostos e taxas incidentes sobre

a produção, revenda e consumo de energia sustentável. motivos além dos incentivos tributários para

instalar a energia solar.  Importante mencionar que a primeira grande vantagem da energia solar

fotovoltaica está ligada à redução de custos da conta de energia. Como os valores praticados no

Brasil levam em consideração a geração, transmissão e distribuição, a conta é uma das vilãs do

orçamento.

Além disso tudo, ainda há a incidência de tributação. Logo, quem opta pela energia solar 

fotovoltaica, pode ter uma redução de até 95% do valor total da conta. 

Com o fornecimento de energia solar nas instalações voltadas à produção da agricultura familiar, irá

proporcionar ao pequeno produtor uma economia considerável, o que consequentemente irá gerar 

um beneficio a mais, ajudando na renda mensal do agricultor, além de beneficiar o consumidor 

final. 

Diante do acima exposto, peço o apoio dos nobres pares na aprovação da presente indicação.
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